
ปจจัยที่มีผลตอการเลอืกซ้ือปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร 
จากบริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ภักดิ์พงษ สุภาสุทธากูล* 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ** 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาความความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนต

เอเชียจํากัด(มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือศึกษาความ
ความสัมพันธระหวางปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจาก

บริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การ

วิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การสุมตัวอยางประชากร คือ ผูบริโภคท่ีมาซื้อวัสดุกอสรางในรานวัสดุกอสรางจากรานขายวัสดุ

กอสรางท่ีเปนตัวแทนจําหนายและรานคาชวงท้ังของบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด(มหาชน) และ

ของคูแขงขัน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ  

Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41 - 50 ป อาชีพชาง

กอสราง / ผูรับเหมากอสราง มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีระดับ

ประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด โดยรวม 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขายและการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา 

ตามลําดับ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ โดยรวม ภาพลักษณตอตรา

สินคา และความภักดีตอสินคา ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) ปจจัยดาน

ประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ท่ีมีความแตกตาง ไมสงผลตอ

การตัดสินใจเลือก 

_____________________________ 

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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ซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีประกอบดวย ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายและการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ไมมีความสัมพันธกัน และ 3) 

ปจจัยดานอ่ืนๆท่ีประกอบดวยภาพลักษณตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธ

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
1. บทนํา 

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2530-2533 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมการกอสรางเติบโตอยางรวดเร็วตามไปดวย กอใหเกิด

โครงการกอสรางขนาดใหญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนข้ึนเปนจํานวนมาก จนกระท่ังทําใหกําลัง

การผลิตปูนซีเมนตภายในประเทศท่ีมีอยูในขณะนั้นไมเพียงพอตอความตองการ ภาวะการขาด

แคลนปูนซีเมนตจึงเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2532-2534 สรางความเดือดรอนใหแกอุตสาหกรรม

การกอสรางเปนอยางมาก และเร่ิมสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศอีกดวย 

รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดเรงแกไขปญหาโดยการอนุญาตใหมีการนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศ 

และสนับสนุนใหผูผลิตปูนซีเมนตในประเทศขยายกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเปดโอกาสใหมี

การกอสรางโรงงานปูนซีเมนตโดยผูผลิตรายใหมๆ อีกดวย ดวยจุดมุงหมายท่ีจะสนองตอบความ

ตองการปูนซีเมนตของตลาดภายในประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ บริษัท 

ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) จึงถือกําเนิดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยไดทํา

การกอสรางโรงงานปูนซีเมนตข้ึนบนเน้ือท่ีกวา 1,000 ไร ท่ีตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี และไดเร่ิมผลิตปูนซีเมนตสนองตอบความตองการของตลาดในประเทศตั้งแต

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เปนตนมา ดวยกําลังการผลิต 2 ลานเมตริกตันตอป เนื่องจากปริมาณ

ความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศยังคงขยายตัวอยางไมหยุดย้ัง บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย 

จํากัด (มหาชน) จึงไดขยายกําลังการผลิตปูนซีเมนตเพ่ิมข้ึนอีก 3 ลานเมตริกตัน โดยเร่ิม

ดําเนินการกอสรางสายการผลิตท่ีสองข้ึนในป พ.ศ. 2537 ภายในบริเวณเดียวกันกับโรงงานแหง

แรก และแลวเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2540 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล ตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ปูน

สําเร็จรูปตราบัวมอรตาร จาก บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร จาก บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด(มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธระหวางปจจัยดานตราสินคา ที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อ ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร จาก บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
3. สมมติฐานการวิจัย  

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ท่ีมี

ความแตกตาง สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร จาก บริษัท 

ปูนซีเมนต เอเชีย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ท่ีประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย การสงเสริมการขายและการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ปูนสําเร็จรูป 

ตราบัวมอรตาร จากบริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปจจัยดานตราสินคา ท่ีประกอบดวย ภาพลักษณตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา 

มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร จาก บริษัท ปูนซีเมนต

เอเชีย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือนําผลการวิจัยเปนขอมูลใหบริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) ใชเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายในการกําหนดสวนประสมการตลาด 4Ps ใหเปนท่ีพึงพอใจและ

สรางอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ปูนสําเร็จรูป 

 2. เพ่ือพัฒนาและวางแผนการตลาดในอนาคตใหเหมาะสมและตรงใจกลุมผูบริโภค 

 3. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหผูมีสวนรวมไดรับรูและนําไปใชประโยชน จากขอมูล

ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ ปูนสําเร็จรูป และสามารถนําไปประยุกตใชในหนวยงานไดอยาง

เหมาะสม 
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5. ขอบเขตการวิจัย 

 1. การรวบรวมขอมูลประชากรในพ้ืนท่ีรานจําหนายวัสดุกอสราง ท่ีเปนตัวแทน

จําหนาย และเปนรานคาชวงของ บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด(มหาชน) และคูแขงขันจํานวน 

100 รานคา ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ  

 2. การศึกษานี้ ใชเวลาศึกษาในชวงเดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2557 

เทานั้น 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล ซึ่งมีลักษณะเปน Checklist ท่ีเปน

แบบสอบถามปลายปด (Close-end Questions)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด ซึ่งมีลักษณะเปนคําถาม

แบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยใหระดับการตัดสินใจ และใหคา

คะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมี

หลักเกณฑในการใหคะแนน จากนอยสุด 1 คะแนน ไปจนถึงมากสุดท่ี 5 คะแนน  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานตราสินคา ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบ

สเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยใหระดับการตัดสินใจ และใหคาคะแนน

หรือ Rating ซึ่งเปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑในการ

ใหคะแนน จากนอยสุด 1 ไปจนถึงมากสุดท่ี 5 คะแนน 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งมีลักษณะเปน Checklist ท่ี

เปนแบบสอบถามปลายปด (Close-end Questions) 

 

7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1. ขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 335 คน คิดเปน

รอยละ 83.8 และเปนเพศหญิง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 

161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มีอาชีพชางกอสราง / ผูรับเหมากอสราง จํานวน 146 คน คิดเปน

รอยละ 36.5 มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.3 

และมีระดับประถมศึกษา จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3  

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 

จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยสวนประสมการตลาด โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดานการสงเสริมการขายและการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่ง 4 ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
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3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานตราสินคา 
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานตราสินคา โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

ภาพลักษณตอตราสินคา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ความภักดีตอสินคา ซึ่ง 2 ขอมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก  

4. การตัดสินใจเลือกซื้อ 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตดัสินใจเลือกซื้อ ปูนซีเมนตสําเร็จรูป 

บัวมอรตาร รองลงมา ไมแนใจ และไมซือ้ ตามลาํดบั 

 

8. การอภิปรายผล 

 1. ความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัว

มอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายได การศึกษา ท่ีมีความแตกตาง ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตาร

จากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ ศิริกาญจนรัชตวิศาล. (2554).ไดทําการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตของผูบริโภคในจังหวัดกระบี่ พบวา เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได

เฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

งานวิจัยของ สุกฤษฎ์ิเดิงขุนทด.(2554).ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในกลุมผู

จําหนายวัสดุกอสรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ขอมูลสวนบุคคลมี

ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเ ลือกซื้อ สินค าในกลุมผู จํ าหน าย วัสดุกอสร างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด(มหาชน) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีประกอบดวยผลิตภัณฑ และ

ราคา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนต

เอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต ชองทางการจัด

จําหนายและการสงเสริมการขายและการตลาด  มีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศิริกาญจนรัชตวิศาล. (2554).ไดทําการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑปูนซีเมนตของ

ผูบริโภคในจังหวัดกระบี่ พบวา ปจจัยทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 

งานวิจัยของ ภัทรพลจุลแกว.(2554). ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
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ปูนซีเมนตตราลูกโลกของผูบริโภคในเขตจังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อปูนซีเมนตตราลูกโลกของผูบริโภคในจังหวัดสระบุรีอยูในระดับปานกลาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 งานวิจัยของ สุกฤษฎ์ิเดิงขุนทด.(2554).ไดศึกษาถึง

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในกลุมผูจําหนายวัสดุกอสรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา ซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนตของผูบริโภคในจังหวัดกระบี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 3. ความความสัมพันธระหวางปจจัยดานตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูน

สําเร็จรูปตราบัวมอรตารจากบริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตราสินคาท่ีประกอบดวยภาพลักษณตราสินคา และ

ความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนสําเร็จรูปตราบัวมอรตารจาก

บริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง 

(Keller, 2003: 70-73) กลาววา ภาพลักษณเชิงบวกท่ีถูกสรางข้ึนโดยโปรแกรมของนักการ

ตลาดท่ีพยายามเช่ือมโยงความแข็งแกรงความช่ืนชอบและความมีเอกลักษณท่ีเก่ียวพันกับแบรนด

ใหอยูในความทรงจําของผูบริโภคนอกเหนือจากแหงของขอมูลท่ีถูกควบคุมโดยนักการตลาดเอง

แลวความเก่ียวพันกับแบรนด อาจถูกสรางข้ึนไดอีกหลายวิธีดวยกันเชนจากประสบการณตรงของ

ผูบริโภคจากขอมูลของแบรนดท่ีถูกส่ือสารจากองคกรหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของจากการพูด

ปากตอปากและการอางอิงจากตัวของแบรนดเองเชนช่ือสินคาหรือโลโกรวมท้ังจากการกําหนด

ตัวตนของแบรนดผานบริษัทประเทศชองทางการจัดจําหนายหรือบุคคลสถานท่ีและกิจกรรม

บางอยางโดยเฉพาะซึ่งภาพลักษณของแบรนดจะสมบูรณได 

 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ดานผลิตภัณฑ โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตยังมีบางสวนท่ี

ผูประกอบการควรปรับปรุงเชน ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร มีขนาดบรรจุท่ีเหมาะสม 50 

กิโลกรัม ดังนั้น ควรจะมีการปรับขนาดใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือความสะดวกในการ

ซื้อขายกับผูบริโภค 

2. ดานราคา โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตยังมีบางสวนท่ีผูประกอบการ

ควรปรับปรุงเชน ชอบราคา ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร เนื่องจากราคาไมสูงมาก และไมต่ํา

จนเกินไป ดังนั้นผูประกอบการควรปรับราคาใหเหมาะสมกับขนาด เพ่ือจูงใจผูบริโภค 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตยังมี

บางสวนท่ีผูประกอบการควรปรับปรุงเชน การสั่งซื้อปูนสําเร็จรูป บัวมอรตาร ผานระบบออนไลน 

หรือโทรส่ังได เพราะเปนลูกคาประจําจากบริษัทและตัวแทนจําหนาย ดังนั้น ผูประกอบการควรมี

การประชาสัมพันธและเพ่ิมพนักงานในการดูและผูบริโภคท่ีจะส่ังซื้อผานระบบออนไลน หรือโทร

ส่ังได เพ่ือเปนการเพิ่มความรวดเร็ว และชองทางในการสั่งซื้อท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
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4. ดานการสงเสริมการขายและการตลาด โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แต

ยังมีบางสวนท่ีผูประกอบการควรปรับปรุงเชน คูปองชิงโชค เพราะของรางวัลมูลคาสูง เชน แจก

บาน แจกรถยนต ดังนั้นผูประกอบการควรมีการจัด คูปองชิงโชคเปนระยะ เพ่ือจูงใจใหผูบริโภค

หันมาซ้ือสินคา มากข้ึน 

5. ดานภาพลักษณตอตราสินคา โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตยังมี

บางสวนท่ีผูประกอบการควรปรับปรุงเชน ตราสินคามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ ดังนั้น ผูประกอบการ

ควรทําการประชาสัมพันธผานส่ือ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต นิตยสาร ใหเปนท่ีรูจักแกผูบริโภค

มากข้ึน 

6. ดานความภักดีตอสินคา โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตยังมีบางสวน

ท่ีผูประกอบการควรปรับปรุงเชน ความม่ันใจเปนอยางย่ิงวา ปูนสําเร็จรูป ตราบัวมอรตาร ยังคงมี

คุณภาพท่ีดีเชนเดิม ดังนั้น ผูประกอบการควรสรางความม่ันใจในตัวสินคาใหกับลูกคา โดยการ

รับประกันสินคา ลักษณะถาไมพอใจยินดีคืนเงิน เปนตน 
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