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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบหรือ
ประเภทการจดทะเบียนของกิจการ 14 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกจิ 14 

3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีต้ังของ
กิจการ 15 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินกิจการ 15 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีกําหนด
คุณลักษณะของสินคาเซรามิกและแหลงท่ีจะซ้ือ 16 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจจดัซ้ือข้ันสุดทาย 16 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดส่ังซ้ือสินคา
เซรามิกของกิจการโดยเฉล่ียตอเดือน 17 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชนิดสินคาเซรา
มิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตงท่ีส่ังซ้ือ 18 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนโรงงาน/
ผูจําหนายท่ีส่ังซ้ือสินคาเซรามิก 19 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงจําหนายท่ี
ส่ังซ้ือสินคาเซรามิก  20 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือก
ซ้ือสินคาเซรามิกจากแหลงท่ีซ้ือ 21 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะรูปแบบ
ในการส่ังซ้ือสินคาเซรามิกของกิจการโดยสวนใหญ 21 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามส่ิงท่ีทําใหรูจัก
โรงงานเซรามิก 22 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการส่ังซ้ือสินคา
เซรามิกเม่ือใด 22 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามนโยบายในการ
จัดซ้ือสินคาเซรามิกชนิดตางๆ ของกิจการ 23 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย
สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดซ้ือสินคาเซรามิก 24 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยภายใน
กิจการท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาเซรามิก 25 

18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 26 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานราคา 29 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย 31 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 33 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 35 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาดานราคา 37 

24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 38 

25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 40 

26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภท
การจดทะเบียนของกิจการ 41 
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27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียนของกจิการ 44 

28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามรูปแบบ
หรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการ 46 

29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จาํแนกตามรูปแบบหรือ
ประเภทการจดทะเบียนของกิจการ 48 

30 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของ
กิจการ 50 

31 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานราคา  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของ
กิจการ 52 

32 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการ
จดทะเบียนของกิจการ 53 

33 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียนของกจิการ 55 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามสถานท่ีต้ังของกิจการ 56 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามสถานที่ต้ังของกิจการ 59 
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36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามสถานท่ีต้ัง
ของกิจการ 61 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จาํแนกตามสถานท่ีต้ัง
ของกิจการ 63 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามสถานท่ีต้ังของกิจการ 65 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานราคา  จําแนกตามสถานท่ีต้ังของกิจการ 67 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานชองทางการจดัจําหนาย  จําแนกตามสถานท่ีต้ังของกิจการ 69 

41 แสดงคาเฉล่ียและระดับปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปญหาดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามสถานท่ีต้ังของกิจการ 71 

42 แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง จาก
คาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย 10 ลําดับแรก 86 

 


