
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคา
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาปญหาของลูกคาใน
การจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก ในจังหวดัลําปาง   โดยประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ  ลูกคา
ประเภทผูคาสงและผูคาปลีกท่ีส่ังผลิตหรือซ้ือผลิตภัณฑหลัก ของโรงงานเซรามิกท่ีผลิตสินคาประเภท
ของชํารวยและของประดับตกแตง ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมลําปางเซราคลัสเตอร จังหวัดลําปาง จาํนวน 
150 ราย   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียน

ของกิจการเปนแบบ บุคคลธรรมดา   มีลักษณะการดําเนินธุรกิจคือรานคาสงและปลีก  มีสถานท่ีต้ัง
ของกิจการอยูในภาคเหนือ   มีระยะเวลาดําเนินกิจการ  6-10 ป   โดยผูท่ีกําหนดคุณลักษณะของสินคา
เซรามิกและแหลงท่ีซ้ือคือ เจาของกิจการ   และผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือข้ันสุดทายก็คือ เจาของ
กิจการ  กิจการมียอดส่ังซ้ือสินคาเซรามิกโดยเฉล่ียตอเดือน 10,001-50,000 บาท   และชนิดสินคาเซรา
มิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตงท่ีส่ังซ้ือมากท่ีสุด คือ แจกัน สวนใหญทําการส่ังซ้ือ
สินคาเซรามิกจากจํานวนโรงงานเซรามิกและผูจําหนายท้ังหมด 6-10 ราย  และแหลงจําหนายท่ีส่ังซ้ือ
สินคาโดยสวนใหญคือจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง   เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคาจากแหลงท่ีซ้ือ 
คือ ผลิตภัณฑมีรูปแบบและคุณภาพดี  สวนใหญกิจการมีลักษณะในการส่ังซ้ือคือ ส่ังซ้ือตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑของโรงงานท่ีมีอยู   และส่ิงท่ีทําใหรูจักโรงงานเซรามิก คือ ผูอ่ืนแนะนํา   สําหรับเวลาที่ทํา
การส่ังซ้ือสินคาเซรามิก คือ เม่ือถึงกําหนดปริมาณท่ีควรส่ังซ้ือ  โดยสวนใหญนโยบายในการจัดซ้ือ
สินคาของกิจการ คือ ลูกคาตองการ   และปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดซ้ือสินคาเซรามิก คือ 
ระดับความตองการซื้อของลูกคา    สําหรับปจจัยภายในกิจการท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาเซรามิก คือ 
ความตองการของเจาของกิจการ  
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 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ
จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
จากโรงงานเซรามิกในจังหวดัลําปาง  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก
เรียงลําดับคือ ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ปจจัยดานผลิตภณัฑ  และปจจยัดาน
การสงเสริมการตลาด   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
จากโรงงานเซรามิก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากลําดับแรกคือ  รูปแบบสินคา  รองลงมาคือ คุณภาพชิ้นงาน และมีรูปแบบใหเลือก
หลากหลาย  

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจาก
โรงงานเซรามิก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก     ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากลําดับแรกคือ  ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน 
และ  สามารถตอรองราคาได  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ จากโรงงานเซรามิก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ การสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด  การสงสินคาถูกตองตาม
รูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง เทากัน   รองลงมาคือ การส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ ความรวดเร็ว
ในการไดรับสินคาท่ีส่ัง  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    ปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย  รองลงมาคือ พนักงาน
ขายมีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง  และการติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง  
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 สวนท่ี  3 ปญหาท่ีลูกคาพบในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง 
จากการศึกษาปญหาท่ีลูกคาพบในการจัดซ้ือเซรามิก จากโรงงานเซรามิกในจังหวัด

ลําปาง  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับคือ  ดานผลิตภัณฑ   ดานราคา  ดานชองทาง
การจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด   

ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการจัดซ้ือ  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   ปจจัยยอยพบปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางลําดับแรก คือ ช้ินงานมี
ตําหนิมาก  รองลงมาคือ รูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการของลูกคา  และสินคาไมไดคุณภาพ
ตามท่ีตกลง  

ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการจัดซ้ือ  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง   ปจจัยยอยพบปญหาท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ลําดับแรก คือ  ไมมีสวนลดเม่ือ
ซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด  รองลงมาคือราคาสินคาเปล่ียนแปลงบอย และ ไมสามารถชําระสินคา
ดวยบัตรเครดิต   
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการจัดซ้ือ  
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   ปจจัยยอยพบปญหาท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ลําดับ
แรก คือ  การเลือกสินคาทําไดยาก เนื่องจากระยะทางไกลและไมสามารถดูรูปแบบจากเวปไซตหรือ
แคตตาล็อคสินคาได  รองลงมาคือ การสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง และ ตองรอนานกวาจะ
ไดรับสินคาท่ีส่ังซ้ือ  

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการจัดซ้ือ  โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง    ปจจัยยอยพบปญหาท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ลําดับแรก คือ  
ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม รองลงมาคือไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความ
เสียหาย และ ไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได   

 
 สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ
จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง   และปญหาจําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของ
กิจการ  

4.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑจาก
โรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  จําแนกตามรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนให
ความสําคัญโดยรวมในระดบัมาก 
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 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกจิการจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือรูปแบบสินคา รองลงมาคือ คุณภาพ
ช้ินงาน  และมีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกิจการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากดั และ
บริษัทจํากัด    ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดบัแรกคือรูปแบบสินคา รองลงมาคือมีการ
บรรจุภัณฑเพือ่การสงท่ีปลอดภัย  และคุณภาพช้ินงาน   

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนให
ความสําคัญโดยรวมในระดบัมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกจิการจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
รองลงมาคือมีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน  และราคาถูกกวาเจาอ่ืน  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกิจการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากดั และ
บริษัทจํากัด  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดบัแรกคือราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ   
รองลงมาคือสามารถตอรองราคาได   และมีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน   

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียนใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกจิการจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือการสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด และ
การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง เทากัน  รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการไดรับสินคา
ท่ีส่ัง และการส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกิจการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากดั 
และบริษัทจํากัด    ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ  การสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
และการสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจาํนวนท่ีส่ัง เทากัน รองลงมาคือการส่ังซ้ือทําไดงาย  สะดวก  
รวดเร็ว     และใหความสาํคัญในระดับมากคือ ความรวดเร็วในการไดรับสินคาท่ีส่ัง  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียนใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกจิการจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากคือ  มารยาทและการบริการของพนักงานขาย  รองลงมา
คือพนักงานขายมีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง  และการติดตอใหขาวสารกบัลูกคาอยาง
ตอเนื่อง  
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ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถามท่ีรูปแบบหรือประเภทกจิการจดทะเบียนเปนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากดั  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากคือ  มารยาทและการบริการของพนักงาน
ขาย  รองลงมาคือพนักงานขายมีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง  และการติดตอใหขาวสารกบั
ลูกคาอยางตอเนื่อง  

 
4.1 ปญหาท่ีลูกคาพบในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  จําแนก

ตามรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการ  
ปญหาดานผลิตภัณฑ   ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียน  พบ

ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปน
บุคคลธรรมดา   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ ช้ินงานมีตําหนิมาก รองลงมาคือ
รูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการของลูกคา    และสินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตกลง   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรกคือ รูปแบบสินคาไมตรงกับความ
ตองการของลูกคา  รองลงมาพบปญหามีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางคือ ช้ินงานมีตําหนิมาก  และ
สินคามีใหเลือกนอยชนิด และสินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตกลง เทากัน    

ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียน  พบ
ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปน
บุคคลธรรมดา   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก
หรือซ้ือเงินสด  รองลงมาคือ  ราคาสินคาเปล่ียนแปลงบอย   และ ระยะเวลาการใหเครดิตชําระเงินส้ัน   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือ
ปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด   รองลงมาคือ ไมสามารถชําระสินคาดวยบัตรเครดิต  และ ราคาสินคาไม
เหมาะสมกับคุณภาพ   

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียน  พบปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปน
บุคคลธรรมดา   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือการเลือกสินคาทําไดยาก 
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เนื่องจากระยะทางไกลและไมสามารถดูรูปแบบจากเวปไซตหรือแคตตาล็อคสินคาได  รองลงมาคือ  
ไมมีโชวรูมแสดงสินคา และการสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง  
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรกคือการเลือกสินคาทําไดยาก 
เนื่องจากระยะทางไกลและไมสามารถดูรูปแบบจากเวปไซดหรือแคตตาล็อคสินคาได รองลงมาพบ
ปญหามีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางคือ การสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง และ ตองรอนาน
กวาจะไดรับสินคาท่ีส่ังซ้ือ   

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียน  พบปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปน
บุคคลธรรมดา   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ  ไมมีการสงเสริมการขาย เชน 
ลด แลก แจก แถม  รองลงมาคือ  ไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได  และไมมีการรับประกันสินคา
เม่ือเกิดความเสียหาย   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด   พบปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลางลําดับแรกคือไมมีการรับประกันสินคา
เม่ือเกิดความเสียหาย  รองลงมาคือไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม  และพนักงานขาย
ไมสามารถใหขอมูลสินคาไดถูกตอง   
 
 สวนท่ี 5  ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ
จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  และปญหา  จําแนกตามสถานท่ีตั้งของกิจการ 
 5.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑจาก
โรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  จําแนกตามสถานท่ีตัง้ของกิจการ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการใหความสําคัญ
โดยรวมในระดับมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ รูปแบบสินคา   รองลงมาคือ มีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย และ 
คุณภาพช้ินงาน  
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ รูปแบบสินคา   รองลงมา คุณภาพช้ินงาน และมี
รูปแบบใหเลือกหลากหลาย เทากัน และมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ เสมอ  
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 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ   ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ รูปแบบสินคา   รองลงมาใหความสําคัญในระดับมากคือคุณภาพช้ินงาน 
และ มีบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงท่ีปลอดภัย   

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการใหความสําคัญโดยรวมใน
ระดับมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ สามารถตอรอง
ราคาได  และมีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน และราคาถูกกวาเจาอ่ืน เทากัน   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ   มี
รายการราคาสินคาแสดงชัดเจน และมีสวนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาใหความสําคัญในระดับ
มากคือ   มีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน  และสามารถตอรองราคาได   

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการให
ความสําคัญโดยรวมในระดบัมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือการสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือการสงสินคา
ถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง และการส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว  และ ความรวดเร็วใน
การไดรับสินคาท่ีส่ัง เทากัน   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง  
รองลงมาคือการสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด    และการส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับแรกคือการสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือการสงสินคาถูกตองตาม
รูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง  และใหความสําคัญในระดับมากคือ   การส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการให
ความสําคัญโดยรวมในระดบัมาก 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  ใหความสําคัญมี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือมารยาทและการบริการของพนักงานขาย  รองลงมาคือ พนักงานขาย



 81

มีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง และการติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง เทากัน  และ
การรับประกันสินคาเสียหาย  
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย     รองลงมา
คือ พนักงานขายมีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง   และการติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยาง
ตอเนื่อง   
 ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากลําดับแรกคือ มารยาทและการบริการของพนักงานขาย    รองลงมาคือ  พนักงานขายมีความ
ชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง    และการติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง และการรับ
เปล่ียนหรือคืนสินคา เทากัน   

5.2  ปญหาท่ีลูกคาพบในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  
จําแนกตามสถานท่ีตัง้ของกิจการ 

ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการพบปญหาโดยรวม
ในระดบัปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  พบปญหามี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ ช้ินงานมีตําหนิมาก  รองลงมาคือ ขาดบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม
เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา    และมีการกําหนดจํานวนส่ังข้ันตํ่าท่ีสูง   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  พบ
ปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ รูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการของลูกคา  
รองลงมาคือ ช้ินงานมีตําหนมิาก   และขาดบรรจุภัณฑท่ีสวยงามเพ่ือเพิม่มูลคาของสินคา   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ   พบปญหามีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ ช้ินงานมีตําหนิมาก  รองลงมาคือรูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการ
ของลูกคา    และสินคามีใหเลือกนอยชนดิ   

ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการพบปญหาโดยรวมใน
ระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  พบปญหามี
คาเฉล่ียในระดบัปานกลาง ลําดับแรกคือ ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด รองลงมาคือ 
ราคาสินคาเปล่ียนแปลงบอย และ ไมสามารถชําระสินคาดวยบัตรเครดิต เทากัน และ ราคาสินคาไม
เหมาะสมกับคุณภาพ   
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ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  พบ
ปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ  ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด  
รองลงมาคือ ราคาสินคาเปล่ียนแปลงบอย    และราคาสินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  พบปญหามีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ  ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด  รองลงมาคือไมสามารถ
ชําระสินคาดวยบัตรเครดิต  และระยะเวลาการใหเครดิตชําระเงินส้ัน 

ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานท่ีต้ังของกิจการพบ
ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  พบปญหามี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือคือ  การเลือกสินคาทําไดยาก เนื่องจากระยะทางไกลและไม
สามารถดูรูปแบบจากเวปไซตหรือแคตตาล็อคสินคาได รองลงมาคือตองรอนานกวาจะไดรับสินคาท่ี
ส่ังซ้ือ และการสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  พบ
ปญหามีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ  การเลือกสินคาทําไดยาก เนื่องจากระยะทางไกลและ
ไมสามารถดูรูปแบบจากเวปไซตหรือแคตตาล็อคสินคาได  รองลงมาคือ ไมมีโชวรูมแสดงสินคา และ
การสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  พบปญหามีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง ลําดับแรกคือ การเลือกสินคาทําไดยาก เนื่องจากระยะทางไกลและไมสามารถดู
รูปแบบจากเวปไซตหรือแคตตาล็อคสินคาได รองลงมาคือการสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง 
และตองรอนานกวาจะไดรับสินคาท่ีส่ังซ้ือ  

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูใน
ภาคเหนือและภาคอ่ืนๆ พบปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีสถานท่ีต้ัง
ของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร พบปญหาโดยรวมในระดับนอย 
 ปจจัยยอย ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคเหนือ  พบปญหามี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง ลําดับแรกคือไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม  รองลงมาคือ 
ไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได   และ ไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความเสียหาย   

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  พบ
ปญหามีคาเฉล่ียในระดับนอย ลําดับแรกคือไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม     
รองลงมาคือ ไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความเสียหาย    และไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได   



 83

ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสถานท่ีต้ังของกิจการอยูในภาคอ่ืนๆ  พบปญหามีคาเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง ลําดับแรกคือไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความเสียหาย  รองลงมาคือไมมีการ
สงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม   และไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได   

 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง   สามารถอภิปรายผลตามแนวความคิดปจจัยสวนประสม
การตลาด   ของศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546) ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 
(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้  
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมากลําดับ
แรกคือ ปจจัยดานราคา     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของบุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเซรามิคประเภทของชํารวยและเคร่ืองประดับ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ลําดับแรก คือ ปจจัยดานราคา เหมือนกัน   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเกิด สระศรี (2547) 
ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเคลือบดินเผาของผูบริโภค ใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรกคือ ดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บรรจุภัณฑ
ความคิด สถานท่ี   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรกคือ
รูปแบบสินคา  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของบุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ คุณภาพของสินคา  และไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเกิด สระศรี (2547)  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากลําดับแรกคือ คุณภาพ 
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ปจจัยดานราคา   หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน โดยราคาเปนตนทุนของลูกคา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา ถาคุณคาสูงกวาราคาก็จะมีการตัดสินใจซ้ือ  
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรกคือ ราคาของสินคา
เหมาะสมกับคุณภาพ   สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเกิด สระศรี (2547)  ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาสินคา  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของบุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากลําดับแรกคือ สวนลดเงินสด 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรกคือ  การสงสินคาตรงตามเวลาท่ี
กําหนด  การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของบุษบา 
สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับ
แรกคือ ความสะอาดภายในราน  และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเกิด สระศรี (2547)  ท่ี
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ สถานท่ีต้ังสะดวกในการซ้ือ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  หมายถึง  การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ลําดับแรกคือ  มารยาทและการบริการของพนักงานขาย   ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของบุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขาย  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเกิด สระศรี (2547)  
ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานเอาใจใสลูกคา 

ผลการศึกษาปญหาท่ีลูกคาพบในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัด
ลําปาง  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางลําดับแรกคือ คือ  ดานผลิตภัณฑ    ซ่ึงไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของบุษบา สุริยประภาดิลก (2546) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาใน
ระดับมากลําดับแรก คือ ดานราคา  และไม สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเกิด สระศรี (2547)  ท่ี
พบวาผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในระดับมากลําดับแรกคือ ดานการสงเสริมการตลาด 
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ขอคนพบ 
 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้มีขอคนพบในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้คือ 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการเปน
บุคคลธรรมดา   โดยลักษณะการดําเนนิธุรกิจเปนรานคาสงและคาปลีก   โดยสถานท่ีต้ังของกิจการอยู
ในภาคเหนือมากท่ีสุด  มีระยะเวลาดําเนินงาน 6-10 ป     

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผูท่ีกําหนดคุณลักษณะของสินคาเซรามิกและแหลงท่ีจะ
ซ้ือคือ  เจาของกิจการ   และผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือข้ันสุดทายกคื็อเจาของกิจการเชนกนั    และ
พบวามีการส่ังซ้ือสินคาเซรามิกจากโรงงานและผูจําหนาย จํานวนต้ังแต 5 รายจนถึงมากกวา 20 ราย       
โดยส่ังซ้ือสินคาเซรามิกสวนใหญจากแหลงจําหนายคือ จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  

เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคาเซรามิกจากแหลงท่ีซ้ือเพราะผลิตภัณฑมีรูปแบบคุณภาพดีและ
ราคาเหมาะสม   และลักษณะในการส่ังซ้ือสินคาเซรามิกของกิจการ คือ ส่ังตามรูปแบบของโรงงานท่ีมี
อยู  ชนิดสินคาท่ีส่ังซ้ือโดยสวนใหญคือ แจกนั  ของตกแตงบาน และแกวกาแฟ  สวนใหญนโยบายใน
การจัดซ้ือสินคาเซรามิกชนิดตางๆ ของกิจการ พบวา จะจัดซ้ือสินคาท่ีลูกคาตองการ และสินคา
รูปแบบใหมๆ   และปจจยัสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดซ้ือมากท่ีสุดคือ ระดับความตองการซ้ือของ
ลูกคา     

จากผลการศึกษาพบวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง ใน
ระดับมากทุกดาน  
  เม่ือพิจารณาจากการสรุปผลการศึกษา สามารถเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง จากคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ีย
นอย 10 ลําดับแรก  ดังแสดงในตารางท่ี 42  
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ตารางท่ี 42  แสดงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง จากคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย 10 
ลําดับแรก 
 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตดัสินใจ คาเฉล่ีย แปลผล ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

การสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 4.48 มาก ชองทางการจดัจําหนาย 

การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวน
ท่ีส่ัง 4.48 มาก ชองทางการจดัจําหนาย 

รูปแบบสินคา 4.45 มาก ผลิตภัณฑ 

ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.43 มาก ราคา 

การส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว 4.35 มาก ชองทางการจดัจําหนาย 

คุณภาพช้ินงาน 4.35 มาก ผลิตภัณฑ 

ความรวดเร็วในการไดรับสินคาท่ีส่ัง 4.33 มาก ชองทางการจดัจําหนาย 

มีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย 4.29 มาก ผลิตภัณฑ 

มารยาทและการบริการของพนักงานขาย 4.27 มาก การสงเสริมการตลาด 

มีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน 4.24 มาก ราคา 

สามารถตอรองราคาได 4.21 มาก ราคา 

ราคาถูกกวาผูขายรายอ่ืน 4.15 มาก ราคา 

มีสวนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก 4.15 มาก การสงเสริมการตลาด 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง  ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี ้
ดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 

เกือบทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะในเรื่อง รูปแบบสินคา  คุณภาพชิ้นงาน  และมีรูปแบบสินคาใหเลือก
หลากหลาย   และปญหาท่ีพบคือ  ช้ินงานมีตําหนิมาก  รูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการของ
ลูกคา  และสินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตกลง   ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการพัฒนา
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑเพื่อชวยเพ่ิมมูลคาของสินคา และควรมีการพัฒนา
สินคารูปแบบใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยพิจารณาถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก นอกจากนั้นใน
การผลิตสินคาควรมีการพัฒนา ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality control) เพื่อสามารถผลิตสินคาได
อยางมีคุณภาพ และ ควรมีระบบการตรวจสอบคุณภาพช้ินงานกอนทําการสงมอบใหกับลูกคา เพื่อ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานท่ีไดตกลงกับลูกคาไว 

ดานราคา   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเกือบทุก 
ปจจัยยอย โดยเฉพาะในเร่ืองราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ   มีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน  
และสามารถตอรองราคาได   และปญหาท่ีพบคือ  ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด ราคา
สินคาเปล่ียนแปลงบอย  ดังนั้น  ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญตอการกําหนดราคาของสินคาให
เหมาะสมกับคุณภาพ ควรมีการจัดทําบัญชีตนทุนเพื่อสามารถวิเคราะหตนทุนและต้ังราคาสินคาได
เหมาะสม  นอกจากน้ันควรมีรายการราคาสินคาแสดงใหลูกคาอยางชัดเจน  และมีระดับราคาท่ี
หลากหลายตามคุณภาพสินคา  มีการลดราคาใหแกลูกคาไดบางตามปริมาณการซ้ือ  ไมควร
เปล่ียนแปลงราคาสินคาบอยหรือหากมีการเปล่ียนแปลงควรแจงใหลูกคาทราบลวงหนา  หรือมีการติด
ปายแสดงราคาเพ่ือใหลูกคาไดเห็นชัดเจน   

ดานชองทางการจัดจําหนาย   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 
ระดับมากเกือบทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะในเร่ืองการสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด  การสงสินคา
ถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง  การส่ังซ้ือทําไดงายสะดวก รวดเร็ว  และความรวดเร็วในการ
ไดรับสินคาท่ีส่ัง  และปญหาท่ีพบคือ   การเลือกสินคาทําไดยากเนื่องจากระยะทางไกลและไมสามารถ
ดูรูปสินคาจากเว็บไซตหรือแคตาล็อคสินคาได   การสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง  และตองรอ
นานกวาจะไดรับสินคาท่ีส่ังซ้ือ  ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรใหความสําคัญในเร่ืองการสงมอบสินคา  
ซ่ึงควรมีการจัดทํารายละเอียดสต็อคสินคาในแตละประเภท รวมทั้งการพยากรณยอดขายและการวาง
แผนการผลิต เพื่อใหสามารถผลิตสินคาตามจํานวนท่ีส่ังไดถูกตองและสงสินคาไดรวดเร็วตรงตาม
เวลาท่ีตกลง  อีกท้ังการสงมอบสินคาในแตละคร้ังควรมีระบบตรวจสอบท่ีดีเพื่อใหจัดสินคาไดถูกตอง



 88

ตามรูปแบบและจํานวนท่ีลูกคาส่ัง  นอกจากน้ันในข้ันตอนการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาควรทําไดงาย
และรวดเร็ว  ลูกคาสามารถติดตอกับโรงงานไดสะดวกไดท้ังทาง โทรศัพท แฟกซและอีเมล  และควร
มีการจัดทําแคตตาล็อคสินคาและเวปไซดท่ีแสดงรายละเอียดและรูปของสินคา เพื่อใหลูกคาสามารถ
เขามาเลือกชมสินคาไดอยางสะดวกมากข้ึน 

ดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน 
ระดับมากเกือบทุกปจจัยยอย โดยเฉพาะในเร่ือง มารยาทและการบริการของพนักงาน   พนักงานขายมี
ความชํานาญใหขอมูลสินคาไดถูกตอง และ การติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง และปญหาท่ี
พบคือ  ไมมีการสงเสริมการขาย  ไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความเสียหาย ไมสามารถคืนหรือ
เปล่ียนสินคาได  ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญในการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานขายให
มีความรูความสามารถ เพื่อสามารถใหขอมูล การส่ังซ้ือ การส่ังผลิต และรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา 
ใหกับลูกคาไดอยางชัดเจนและถูกตอง  ตลอดจนมีการเอาใจใสในการบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการขายตางๆกับลูกคา เชน การลด แลก แจก แถม ท้ังนี้เพื่อใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ มีความพึงพอใจ และเกิดการซ้ือซํ้าอยางตอเนื่อง 
 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาของโรงงาน
เซรามิกท่ีเปนสมาชิกของกลุมลําปางเซราคลัสเตอร ซ่ึงเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย
ลูกคาสวนใหญเปนผูคาคนกลางและจําหนายสินคาภายในประเทศ  จึงไมไดทําการศึกษาถึงลูกคาของ
โรงงานเซรามิกขนาดใหญท่ีทําการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ 


