
 
บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวนประสม
การตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 
แนวคิด และทฤษฎ ี

1. แนวคิดการสรางความพึงพอใจลูกคา (Customer Satisfaction)                    
ความพึงพอใจลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาที่เปนผลจาก 

การเปรียบเทียบผลการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑของลูกคา ระดับความพึง
พอใจของลูกคาจะเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางการทํางานของผลิตภัณฑ (Product’s Perceived 
Performance) และความคาดหวังของลูกคา (Expectation) ความคาดหวังของลูกคาเกิดจากประสบการณ
และความรูในอดีตของลูกคา หากการทํางานของผลิตภัณฑดีกวาหรือเทากับความคาดหวังของลูกคา 
ลูกคายอมเกิดความพึงพอใจ และหากการทํางานของผลิตภัณฑดอยกวาความคาดหวังของลูกคา ลูกคา
ยอมเกิดความไมพึงพอใจ (Kotler, 2006: 136)  
 
 2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)  

 ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคณะ (2546: 53-55)  อธิบายวาสวนประสมการตลาด  
(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึง
พอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมี
ตัวตนหรือไมมีตัวตน ผลิตภัณฑประกอบไปดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ คือความแตกตางของผลิตภัณฑ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน องคประกอบหรือคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ และกลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา  
กลยุทธของราคาตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรูในสายตาของผูบริโภค ตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การแขงขัน และปจจัยอ่ืนๆ 
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 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสู
ตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคาประกอบดวยการขนสง 
การคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ในระบบชองทางการจัดจําหนายประกอบไปดวยผูผลิต 
คนกลาง และผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สถาบันการตลาดเหลานี้จะมีวิธีการจัดการโซอุปทาน 
(Supply Chain Management) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาและมีตนทุนโดยรวมของระบบต่ํา
ที่สุด (สาธิต, 2549: 19) แตละสถาบันจะสรางความสัมพันธ (Business to Business Relationships) โดย
การสงมอบคุณคาระหวางกัน (Fill and Fill, 2004: 26)ตลอดจนมุงที่จะมีกิจกรรมเพื่อบริหาร
ความสัมพันธ (Customer Relationship Management) ใหไดรับประโยชนในระยะยาว (ช่ืนจิตต แจงเจน
กิจ, 2544: 12-13) 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอขาวสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
และผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจ
ใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ และ
คูแขงขัน เครื่องมือสงเสริมทางการตลาด ไดแก การโฆษณา (Advertising) การขายโดยพนักงานขาย 
(Personal Selling) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity 
and Public Relations) และเครื่องมือสุดทาย คือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาด
ออนไลน (Online Marketing)  
 แนวคิดที่นํามาขยายความแนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ในสวนของตัว
แปรทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือแนวคิดการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain 
Management) แนวคิดการสรางความสัมพันธของธุรกิจตอธุรกิจ (Business to Business Relationships) 
และแนวคิดการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) ตามลําดับ โดยมี
คําอธิบายดังตอไปนี้ 
 

3. แนวคิดการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
         การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) คือวิธีการจัดการตาง ๆ ที่มุงหวังที่จะ

ใหองคกรแตละองคกรในโซอุปทานทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ องคกรเหลานี้ไดแก ผูสงมอบ
วัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูบริหารคลังสินคา ผูใหบริการในการขนสงสินคา และผูคาปลีก เพื่อที่จะ
ผลิตและกระจายสินคาอยางถูกตองตามปริมาณ สถานที่ และเวลา ดวยเปาหมายที่จะสรางความพึง
พอใจตามความตองการของลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด (สาธิต พะเนียงทอง, 2549: 19) 
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แนวคิดการสรางความสัมพนัธของธุรกิจตอธุรกิจ (Business to Business  
Relationships) 

Spectrum of Interorganisational Relationships 
 

 
     

Increasing Opportunity to Substitute Relationships 

  

  Market 
Exchanges 

 

Value Added 
Exchanges 

 

Relational 
Exchanges 

 

Increasing Strength and Collaboration in Relationships  
     

รูปท่ี 1 โครงสรางการแลกเปลี่ยนคุณคาของธุรกิจตอธุรกิจ 
        ที่มา : Fill and Fill, 2004: 26 
  

จากแนวคิดเรื่องคุณคา (Value) และหวงโซคุณคา (Value Chain) ธุรกิจหนึ่งมี
ความสัมพันธกับอีกธุรกิจหนึ่งโดยการพยายามสงมอบคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันแกลูกคาของตน โดย
คุณคาที่สงมอบใหกับลูกคาสามารถแบงออกเปนคุณคาหลัก 3 ประการดวยกัน ประกอบดวย คุณคาที่
เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  (Market Exchanges) คุณคาที่เกิดจากการสรางมูลคาสวนเพิ่ม 
(Value Added Exchanges) และคุณคาที่เกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางกัน (Relational 
Exchanges) โดยคุณคาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการจะเปนการแลกเปลี่ยนในระยะสั้น 
เนนผลประโยชนสวนตนเปนสําคัญ สวนคุณคาที่ เกิดจากความสัมพันธจะเนนที่การสรางการ
แลกเปลี่ยนในระยะยาว ตลอดจนการมุงประสานทั้งระบบการทํางานอันนําไปสูการดําเนินงานแบบคู
คา (Partnership) ในที่สุด 

คุณคาที่เกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางกัน เรียกกันอีกนัยหนึ่งวาคุณคาที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางกัน (Collaborative Exchanges) จะเนนความสัมพันธระยะยาวจนนําไปสูการบรูณา
การระบบและกระบวนการทํางานระหวางกัน ความสัมพันธดังกลาวจะนําไปสูการเปนคูคาและการ
สนับสนุนการทํางานระหวางกัน โดยมีความไววางใจ (Trust) และการปฏิบัติตามขอผูกมัดที่มีตอกัน 
(Commitment) เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางกัน (Fill and Fill, 2004: 26) 
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บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด มีความสัมพันธกับผูแทนจําหนายในลักษณะ
เดียวกับแนวคิดการสรางความสัมพันธของธุรกิจตอธุรกิจ โดยบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 
จํากัด ไดสงมอบคุณคาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ (Market Exchanges) เชน การเสนอ
ขายสินคาและบริการของผูผลิตสินคาในเครือซีเมนตไทย การใหผลตอบแทนกับผูแทนจําหนาย เชน
กําไร รีเบทคืนภายหลัง โบนัส เปนตน สวนคุณคาที่เกิดจากการสรางมูลคาสวนเพิ่ม (Value Added 
Exchanges) บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท ไดสงมอบคุณคาดังกลาว เชน การพัฒนารานผูแทน
จําหนายใหเปนรานโฮมมารท การโฆษณาประชาสัมพันธแบรนดโฮมมารท เปนตน ในดานคุณคาที่เกิด
จากความรวมมือระหวางกัน (Collaborative Exchanges) บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท ไดให
ความรวมมือกับผูแทนจําหนายในการพัฒนาธุรกิจรวมกันโดยไดรับความไววางใจจากผูแทนจําหนาย 
เชน การรวมมือกันบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูแทนจําหนาย (Customer Relationship 
Management) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูแทนจําหนาย การพัฒนา
ระบบการจัดจําหนายรวมกัน เปนตน 

4. แนวคิดการบริหารความสมัพันธกับลูกคา(Customer Relationship Management) 
ช่ืนจิตต   แจงเจนกิจ (2544: 12-13) ไดอธิบายวาการบริหารความสัมพันธกับกลุมลูกคา

เปาหมาย (Customer Relationship Management) หมายถึง กิจกรรมการตลาดที่กระทําตอลูกคา หรือคน
กลางในชองทางการจัดจําหนายอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดีตลอดจนรูสึก
ชอบบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดย
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหไดรับประโยชนทั้งสองฝายเปน
ระยะเวลายาวนาน 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ไดนําแนวคิดการสรางความพึงพอใจลูกคา แนวคิดสวนประสมการตลาด 

แนวคิดการจัดการโซอุปทาน แนวคิดการสรางความสัมพันธของธุรกิจตอธุรกิจและแนวคิดการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมาย  มาประยุกตเปนกรอบในการศึกษาดังนี้ 
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การเปรียบเทียบความคาดหวังและผลการทํางานในสวนประสมการตลาดของผูแทนจําหนาย 

 
      รูปท่ี 2 แนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนาย ในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธ 

สวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
 

ขอมูล บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทในเครือซิเมนตไทย เร่ิมเขาสูธุรกิจ

จัดจําหนาย ในป พ.ศ. 2505 ปจจุบันธุรกิจจัดจําหนายดําเนินธุรกิจการคาภายในประเทศผานผูแทน
จําหนาย การคาระหวางประเทศ รวมทั้งบริการดานการขนสง กระจายสินคา และคลังสินคา 

 

ราคา (Price) คือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน  
คุณคาที่รับรูในสายตาของผูบริโภค ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การแขงขัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
คาดหวัง
ของผูแทน
จําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํางาน
ของสวน
ประสมทาง
การตลาด 

 

ผลิตภัณฑ (Product) คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ (สินคา บริการ ความคิด 
สถานที่ องคกรหรือบุคคล) กลยุทธผลิตภัณฑพิจารณาจาก ความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ การ
พัฒนาผลติภัณฑ และสวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ 

การจัดจําหนาย (Place)  คือสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ
และบริการจากองคกรไปยังตลาด  
- การขนสง การคลังสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
- การจัดการโซอุปทาน 
- การสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจกับธุรกิจ  
- กิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมาย (ผูแทนจําหนาย) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอขาวสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ผานการโฆษณา 
การขายโดยพนักงานขาย  การส ง เสริมการขาย  การใหข าวและการ
ประชาสัมพันธ และเครื่องมือสุดทาย คือ การตลาดทางตรงและการตลาด
ออนไลน  
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      ภาพรวมธรุกิจ บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท  เพื่อพัฒนาระบบการจัดจําหนายใน 
ประเทศใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ธุรกิจจัดจําหนายไดนําระบบการบริหารคูคาสัมพันธมาใชกับผูแทนจําหนาย
ทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการสั่งซื้อและ
ชําระเงิน ธุรกิจฯ ไดพัฒนาชองทางการคาปลีกผานรานซิเมนตไทยโฮมมารท โดยนําวิทยาการของ Do 
It Best ผูประกอบการคาปลีกวัสดุกอสรางและเคหะภัณฑช้ันนําจากสหรัฐอเมริกา มาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาดวยตนเองไดดียิ่งขึ้น  

การพัฒนาองคกร  
- เพิ่มความเขมแข็งใหกับเครือขายผูแทนขาย โดยแตงตั้งรานผูแทนจําหนายใหมใน 

ป 2551จํานวน 6 รานที่ จ.ภเูก็ต จังหวัดนครปฐม จังหวดันครราชสีมา จังหวดันครศรีธรรมราช  จังหวัด
นราธิวาส และ จังหวัดหนองบัวลําภ ู

- รวมกับผูแทนจําหนายพัฒนารานคาชวงวัสดุกอสรางทองถ่ินใหเปนรานคาวัสดุกอสราง  
Home Express 31 สาขา เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีในระยะยาว รวมทั้งสรางโอกาสการขายสินคา
ใหมๆ 

ดานทรพัยากรบุคคล  
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในประเทศและตางประเทศ ทั้งดานภาษาและ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
- จัดโครงการ Dealer Integration และ Collaboration รวมกับผูแทนจําหนาย เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการขายและกิจกรรมการตลาด พรอมปรับปรุงรูปแบบการบริการตามแนวคิด "Total 
Home Solution"  

- รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทําหลักสูตรการบริหารจัดการ 
กอสราง สําหรับผูบริหารขนาดกลางและขนาดยอม และรวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 
(NIDA) พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การแขงขันของธุรกิจรานโฮมมารท 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

เสกสรร อินทรประสิทธิ์ (2548) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของรานคาชวงตอปจจัย
สวนประสมการตลาดของตัวแทนจําหนายปูนซีเมนตถุงตราอินทรียในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา รานคาชวงเลือกซื้อปูนซีเมนตถุงตราอินทรียมากที่สุด โดยซ้ือปูนซีเมนตถุงจากตัวแทนจําหนาย
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด ( มหาชน ) เหตุผลที่รานคาชวงเลือกซื้อปูนซีเมนตถุงยี่หอตาง ๆ 
เนื่องจากผูซ้ือเจาะจงตรายี่หอ ความพึงพอใจของรานคาชวงตอปจจัยสวนประสมการตลาดของตัวแทน
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จําหนายปูนซีเมนตถุงตราอินทรียอยูในระดับมากคือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาองคประกอบของแตละ
ปจจัยพบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่รานคาชวงมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มาตรฐานสินคา ปจจัยยอย
ดานราคาที่รานคาชวงมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยยอยดานชอง
ทางการจัดจําหนายที่รานคาชวงมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การบริการจัดสงสินคา ปจจัยยอยดานสงเสรมิ
การตลาดที่รานคาชวงมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความนาสนใจในการโฆษณาของผูผลิตและตัวแทน
จําหนายทําใหผูบริโภคจําได 

วนิดา เภาดวง (2546) ศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตอบริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จํากัด พบวา ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจในดานการ
จัดจําหนาย  ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
กระบวนการ และดานราคาตามลําดับ  โดยความพึงพอใจดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ไมฝาสังเคราะหสูงสุด ความพึงพอใจดานราคา โดยมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาสินคาที่
จําหนายมากที่สุด สวนในดานการจัดจําหนายมีความพึงพอใจตอระยะเวลาการเปดและปดการ
ใหบริการขายสินคาสูงสุด ในดานการสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจตอการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ไปยังผูบริโภคมากที่สุด ในดานกระบวนการมีความพึงพอใจตอกระบวนการขายสินคา
สูงที่สุด ในดานลักษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจตอความทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตมากที่สุด 
ในดานบุคลากรมีความพึงพอใจตอผูแทนขายมากที่สุด 

วิริยะ งามประเสริฐพงษ (2544) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูซ้ือในการเลือก
ปูนซีเมนตผสมตราเสือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูซ้ือทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา 
ทุกระดับรายได  เลือกซื้อปูนซีเมนตผสมตราเสือมากกวาตราอื่น และผูซ้ือทุกกลุมอายุเลือกซื้อ
ปูนซีเมนตผสมตราเสือมากกวาตราอื่น ยกเวนกลุมอายุ 20-30 ป จะเลือกซื้อปูนซีเมนตผสมตราอินทรีย
มากกวาตราอื่น และกลุมอายุ 51-60 ป จะเลือกซื้อปูนซีเมนตผสมตราทีพีไอเขียว มากกวาตราอื่น 
รวมทั้งผูซ้ือทุกกลุมอาชีพจะเลือกซื้อปูนซีเมนตผสมตราเสือมากกวาตราอื่นยกเวนผูรับเหมาและชางจะ
เลือกซื้อปูนซีเมนตผสมตราทีพีไอเขียว มากกวาตราอื่น สําหรับปจจัยที่มีผลตอผูซ้ือในการตัดสินใจ
เลือกตราของปูนซีเมนตผสมสูงสุดคือ ปจจัยดานราคาและเงื่อนไขการจําหนาย ขอยอยคือ เงื่อนไขการ
ชําระเงิน ( สด/เครดิต ) มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการประชาสัมพันธของบริษัทผูผลิต 
ขอยอยคือการที่บริษัทผูผลิตมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง  ๆ อยางตอเนื่อง ปจจัยดานการ
ใหบริการของรานคาหรือตัวแทนจําหนาย ขอยอย คือลักษณะสินเชื่อที่ไดรับมีผลตอการตัดสินใจมาก
ที่สุด ปจจัยดานบุคคลผูแนะนําใหเลือกซื้อ ขอยอยคือ ตัวแทนจําหนาย / รานคาวัสดุกอสราง มีผลตอ
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การตัดสินใจมากที่สุด ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือบริษัทผูผลิต ขอยอยคือ ช่ือเสียงของตราสินคาของ
ปูนซีเมนตผสม และปจจัยดานการตลาดของปูนซีเมนตผสม คือ การบริการหลังการขายที่ดี 

สมพงษ แจงเจษฎา (2543) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกปูนซีเมนตผสม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริโภคสวนใหญเลือกใชปูนซีเมนตผสมของบริษัท
ปูนซีเมนตไทย และในอดีตผูบริโภคเจาะจงยี่หอปูนซีเมนตผสมนอยกวา แตปจจุบันผูบริโภคจะอาศัย
ขอมูลจากผูแทนจําหนายรวมกับความเชื่อมั่นในคุณภาพเปนสําคัญ สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกปูนซีเมนตผสมของผูบริโภคทั้ง 5 ดาน เรียงลําดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ สําหรับขอยอยไดแก ปูนซีเมนตที่มีคุณภาพดีกวายี่หออ่ืน สามารถใชงานไดตามรูปแบบ
กอสรางไดดีกวายี่หออ่ืน ใชงานงายเมื่อผสมกับสวนประกอบอื่น รองลงมาคือปจจัยดานบุคคลที่มีขอ
ยอยคือ เจาของโครงการและเจาของบานจะเปนผูตัดสินใจซื้อและเจาะจงใหเลือกใชปูนซีเมนต ปจจัย
ดานการประชาสัมพันธ ที่มีขอยอยคือ มีการโฆษณาสินคาของบริษัทผานสื่อตาง ๆ สม่ําเสมอ ปจจัย
ดานราคาของปูนซีเมนต ขอยอยคือ มีราคาที่เหมาะสมกับราคาบานหรือขนาดของโครงการ และปจจัย
ดานการตลาด  
 


