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Dealer Satisfaction in Chiang Mai Province towards 

 Marketing Mix of Painted Coating 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อสีน้้า

ทาอาคาร การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรท่ีศึกษาคือ 

เจ้าของ หรือผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจซือ้สี ท่ีเป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าจากบริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 

ซึ่งมีจ้านวนท้ังหมด 71 ราย การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละและค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

มีต้าแหน่งงานเป็น ลูกจ้าง/พนักงาน ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของสถานประกอบการ มากกว่า 5,000,000 บาทต่อเดือน  

มีประสบการณ์ในการขายสีน้้าทาอาคาร 6 – 10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสีน้้าทาอาคาร ตราทีโอเอมากท่ีสุด 

โดยมีเหตุผลเพราะตราทีโอเอมีช่ือเสียง มีความมั่นคงและลูกค้าเจาะจงตอ้งการสีตราทโีอเอ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทา

อาคารพบว่า ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทุกด้าน และมีคะแนนความพงึพอใจสูงกว่าสีตรายี่ห้ออื่น 

ผลการศึกษาความความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้า

ทาอาคารของตราสินค้าทีโอเอจ้าแนกตามประเภทของตัวแทนจ้าหน่ายพบว่า ตัวแทนท่ีจ้าหน่ายทีโอเออย่างเดียวและตัว

แทนท่ีจ้าหน่ายแบรนด์ A และแบรนด์ Bด้วยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยระดับความพึงพอใจ

รวมของตัวแทนท่ีจ้าหนา่ยแบรนด ์A และแบรนด ์Bด้วยสูงกว่าตัวแทนท่ีจ้าหนา่ยทีโอเออยา่งเดียวทุกด้านเชน่กัน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทา

อาคารของตราสินค้าทีโอเอจ้าแนกตามประสบการณ์ในการขายสีน้้าทาอาคารพบว่า ตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย

ทุกระดับมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย มากกว่า 6 ปีขึ้นไป มีระดับ      

ความพงึพอใจสูงกว่าตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย ต่้ากว่า 6 ป ีทุกด้าน 
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ABSTRACT 

The purpose of this independent research was to study satisfaction of dealer in Chiang Mai province towards 

marketing mix of painted coating by collecting the data from 71 TOA painted coating dealers. The population is include 

business owners and the employees who had responsibility to make a purchasing decision.  This study used a 

questionnaire as a tool to observe and analyze the data by using descriptive statistics including frequency, percentage, 

average of arithmetic mean. 

The findings showed that most of the respondents were female aged between 31- 40 years old.  They 

graduated Bachelor’ s Degree and they were employees of TOA dealers.  The company had net income more than 5 

million Baht per month and had experience in the painted coating product for 6 – 10 years. Most of them bought TOA 

painted coating because TOA was the most famous painted coating brand, the firm had stability and the customers 

requested TOA product in their project quotation.  

The findings of the study on marketing mix factors indicated that the respondents were satisfied with TOA 

painted coating in every factors at high level and satisfied more than the other brand. 

The findings of the study on marketing mix factors compared between the dealers selling only TOA product 

and the dealers selling TOA, Brand A and Brand B Product indicated that the dealers selling TOA, แบรนด์ A and แบ

รนด ์B Product satisfied every factors more than the dealers selling only TOA product. 

The findings of the study on marketing mix factors categorized by the experience of dealers indicated that 

the dealer that had experience more than 6 years satisfied every factors more than the dealers that had experience 

less than 6 years 

บทน า 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.6 โดยยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจมาจากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดท้างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560 จ้านวน 1.9 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ใหม่ๆ  ท่ีคาดวา่จะเร่ิมด้าเนนิการได้ในปี 2560  

สีน้้าทาอาคารเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส้าหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และส้านักงานท่ัวไป เพื่อให้เกิดความสวยงาม

และทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยท่ัวไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้วยสีรองพื้นและสีทับหน้า โดยสีบางชนิดจะ 

มีคุณสมบัติยืดหยุ่นต่อพื้นผิว ป้องกันน้้าร่ัวซึม ทนเชื้อราท้ังภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย 

บริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งท่ีน้านวัตกรรมและเทคโนโลยตีา่ง ๆ มาพัฒนาสินคา้ให้

มีคุณภาพท่ีดี เหนือกว่าคู่แข่งขันและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากสีน้้าทาอาคารของบริษัท  

มีส่วนแบ่งทางการตลาดสีทาอาคาร 48% จากมูลค่า 22,000 ล้านบาท และมีแบรนด์คู่แข่ง A มีส่วนแบ่งตลาด 20%  
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และแบรนด์อื่นๆ อีก 32% ได้แก่ B C และอื่นๆ ซึ่งกลุ่มสีทาอาคารนั้น คิดเป็น 73% ของรายได้บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์

(ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) โดยมีร้านค้าตัวแทนจ้าหน่ายเป็นช่องทางหลักท่ีสร้างรายได้ให้ทีโอเอ กว่า 80%  

และในสว่นของจังหวัดเชยีงใหม่มียอดขายประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นยอดขายอันดับสอง รองจากจังหวัดชลบุรี  

การแข่งขันของคู่แข่งตลาดสีน้้าทาอาคาร ได้น้ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ การให้ส่วนลด การแถมตัวสินค้า  

เพื่อต้องการให้ตัวแทนจ้าหนา่ยสต็อกสินค้ามากขึ้น หรือการชิงโชค การสะสมคูปอง การแลกฝาเหรียญตามมูลค่าสีน้้าทา

อาคารแต่ละขนาด เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้ใช้ให้หันมาซื้อสินค้าของตนเอง จากกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าว ไม่ว่าจะ

เป็นคุณภาพของสีน้้าทาอาคารท่ีคล้ายกัน เช่น เช็ดล้างได้ แต่ราคาถูกกว่า การให้ส่วนลดท้ายบิลท่ีมากกว่า หรือการให้

เคร่ืองผสมสีอัตโนมัติฟรี เป็นต้น ซึ่งเป็นการเข้าทุ่มตลาดอยา่งมากของคู่แข่งขัน จะพิจารณาจากเคร่ืองผสมสีอัตโนมัตใิน

จังหวัดเชียงใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันในปี 2558 มีจ้านวน 87 เคร่ือง และในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 110 เคร่ือง คิดเป็น  

ร้อยละ 24.43 ของจ้านวนเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติท่ีเพิ่มขึ้น ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีเคร่ืองผสมสีอัตโนมั ติท้ังหมด

จ้านวน 182 เคร่ือง และบริษัท มีเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติในจ้านวน 71 เคร่ืองคิดเป็นร้อยละ 39.01 ของจ้านวนเคร่ืองผสมสี

อัตโนมัติท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งถือว่ายังถือครองส่วนแบ่งตลาดได้มากกว่าคู่แข่งขัน และจากการขยายตัวของ

เคร่ืองผสมสีของคู่แข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้น ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายจึงเป็นส่วนส้าคัญตอ่ส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีทางบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) ได้ให้กับตัวแทนจ้าหน่ายว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ      

ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ

ให้บริการ 

ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศกึษา เร่ืองความพงึพอใจของตัวแทนจ้าหนา่ยในจังหวัดเชยีงใหม ่ตอ่สว่นประสมทาง

การตลาดของสีน้้าทาอาคาร เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่าย และน้าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อปรับปรุง

หรือยกระดับ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ ์ท่ีมีความหลากลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า และบรรจุภัณฑ์ท่ี

สามารถขนย้าย จัดเก็บ ได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารคลังสินค้า ลดการสต็อกสินค้าได้  คุณภาพ

สินค้า ท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อลดความร้อน เพิ่มความสว่างในห้อง  

หรือท่ีเรียกนวัตกรรมนี้ว่า “กรีน คอนเซ็ปต์” และบริการในการด้านการออกแบบเฉดสี การตรวจสอบพื้นผิว หรือ 

การค้านวณพื้นท่ีทาสีน้้าทาอาคาร  เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับบริษัทในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ งแตกต่างกันเนื่องจากภูมิประเ ทศ ภูมิอากาศ รายได้ประชากร   

รวมท้ังการแก้ปัญหาในดา้นผลิตภัณฑ ์ท่ีซับซ้อนในดา้นการใช้งาน คุณภาพสนิค้าท่ีเกี่ยวกับเฉดสีในการผลิตแต่ละคร้ังและ

บริการในดา้นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์ท่ีตัวแทนจ้าหน่ายประสบจากการเลอืกซือ้สนิค้าของบริษัท เพื่อปรับปรุงให้

ตรงกับความต้องการของตัวแทนจ้าหน่าย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับตัวแทนจ้าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เปรียบเทียบคู่แขง่ขัน 

แนวคดิและทฤษฎี 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้กล่าวถึงการคาดหมาย หรือความคาดหวังของลูกค้า โดยอธิบายไว้ว่าความ

คาดหวังเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการ หรือคาดหวังวา่จะได้รับจากผลิตภัณฑ ์ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์และความรู้

ในอดีตของผู้ซื้อ โดยเทคนิคท่ีใช้ส้ารวจความพงึพอใจของลูกค้า คือ 1) การให้คะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ โดยอยู่ในรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจ พอใจอย่างยิ่ง 2) เป็นการถามว่า

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร 3) เป็นการถามให้ลูกค้าระบุปัญหาจากการใช้

ผลิตภัณฑแ์ละบริการ และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น 4) เป็นการถามลูกค้าเพ่ือให้คะแนนคุณสมบัตติา่งๆ 

และการท้างานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ และ 5) เป็นการส้ารวจความตั้งใจในการ

ซื้อซ้้าของลูกค้า 

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์กล่าววา่ “ความพงึพอใจ” หมายถงึ ระดับความรู้สกึในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

และความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑห์รือบริการในระยะเวลาหนึ่ง  

ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล ได้อธิบายแนวคิดของ ฟิลิป คอทเลอร์ เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส้าคัญนั้น

ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) 2. ราคา (Price) 3.ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) 4.การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) 5.บุคลากร (People) 6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 7.กระบวนการให้บริการ 

(Process)  

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 ขอบเขตการศกึษา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง 

(Self-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจ้าของ หรือผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจซื้อสี ท่ีเป็นผู้จ้าหน่ายสินค้าจากบริษัท  

ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งมีจ้านวนท้ังหมด 71 รายอยูใ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแตล่ะรา้นมเีครื่องผสมสี

หลายแบรนด ์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด  

การเก็บรวมรวบข้อมูล 

ข้อมูลรวบรวมมาจากแบบสอบถามเร่ืองความพงึพอใจของตัวแทนจ้าหนา่ยต่อส่วนประสมทางการตลาดสนี้้าทา

อาคาร ของตัวแทนจ้าหนา่ยสนิค้าท่ีมีเครื่องผสมส ี ในจังหวัดเชยีงใหม่ จ้านวน 71 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติประกอบด้วย การวิเคราะห์ 

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยขอ้มูลดา้น

ความคิดเห็นใชม้าตรวัด Likert Scale โดยแบ่งระดับความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดับ 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

การศึกษาคร้ังนี้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึง ธันวาคม 2560 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศกึษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

มีต้าแหน่งงานเป็น ลูกจ้าง/พนักงาน ส่วนใหญ่มีรายได้รวมของสถานประกอบการ มากกว่า 5,000,000 บาทต่อเดือน  

มีประสบการณ์ในการขายสีน้้าทาอาคาร 6 – 10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสีน้้าทาอาคาร ตราทีโอเอมากท่ีสุด 

โดยมีเหตุผลเพราะตราทีโอเอมีช่ือเสียง มีความมั่นคงและลูกค้าเจาะจงตอ้งการสีตราทโีอเอ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทา

อาคารพบว่า ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทุกด้าน และมีคะแนนความพงึพอใจสูงกว่าสีตรายี่ห้ออื่น 

ผลการศึกษาความความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้า

ทาอาคารของตราสินค้าทีโอเอจ้าแนกตามประเภทของตัวแทนจ้าหน่ายพบว่า ตัวแทนท่ีจ้าหน่ายทีโอเออย่างเดียวและ 

ตัวแทนท่ีจ้าหนา่ยแบรนด ์Aและแบรนด ์Bด้วยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทุกด้าน โดยระดับความพึงพอใจ

รวมของตัวแทนท่ีจ้าหนา่ยแบรนด ์Aและแบรนด ์Bด้วยสูงกว่าตวัแทนท่ีจ้าหนา่ยทีโอเออยา่งเดียวทุกด้านเชน่กัน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทา

อาคารของตราสินค้าทีโอเอจ้าแนกตามประสบการณ์ในการขายสีน้้าทาอาคารพบว่า ตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย

ทุกระดับมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย มากกว่า 6 ปีขึ้นไป มีระดับความ  

พงึพอใจสูงกว่าตัวแทนท่ีมีประสบการณ์ในการขาย ต่้ากว่า 6 ป ีทุกด้าน 

การอภปิรายผลการศึกษา 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง ความจดจ้าในตรายี่ห้อของสนิค้ามากท่ีสุด รองลงมา

การยอมรับในตรายี่ห้อ/คุณภาพของสินค้า และสินค้ามีมาตรฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของกิตตวิรา ค้ามูล (2556) 

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในเร่ือง สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน สินค้ามีการรับประกัน และความหลากหลาย

ของสนิค้าแต่ละประเภท 
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2. ด้านราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพงึพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองราคาสินค้ามใีห้เลอืกหลายระดับมากท่ีสุด รองลงมา

ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เปรมกมล เจริญมั่งคงวงศ์ (2554) พบว่า ด้านราคามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความถูกต้องในการคิดราคา

ของวัสดุก่อสร้างท่ีซื้อ ระดับราคาวัสดุก่อสร้างท่ีมีความหลากหลายตามคุณภาพและตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้าง และราคา

วัสดุก่อสร้างท่ีสามารถตอ่รองได้ในบางกรณ ีเช่น ในกรณีท่ีลูกค้าซือ้วัสดุก่อสร้างในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพงึพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองมีสินค้าอื่นนอกจากสีน้้าทาอาคารไว้ตอบสนองความ

ต้องการ รองลงมาท้าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการติดต่อ และความสะดวกในการสั่งซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กิตติวรา ค้ามูล (2556) พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองท้าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้และ

สะดวกตอ่การเดินทาง รองลงมาสถานที่จอดรดสะดวก และความรวดเร็วในการจัดส่งสนิค้า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความน่าสนใจในการโฆษณาของผู้ผลิต  

ท้าให้ผู้บริโภคจ้าได้ รองลงมาการส่งเสริมการขาย ส่วนลด ชิงโชค ของแถม และสื่อในการโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณา  

แคตตาล็อก ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของเปรมกมล เจรญิมั่งคงวงศ์ (2554) พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความ

พึงพอใจในเร่ือง การท่ีพนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และให้ค้าแนะน้าต่างๆ 

เกี่ยวกับการกอ่สร้างได้ การท่ีพนักงานมอีัธยาศัยด ีเป็นมติร และมีความกระตอืรือร้นในการให้บริการ และการจัดรายการ

ลดแลกแจกแถม 

5. ด้านกระบวนการ (Process) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวกในการโทรศัพท์ติดต่อผู้แทนขาย 

รองลงมาความสะดวกในการช้าระเงิน และความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อ เช่น พนักงานขาย อินเตอร์เน็ต  

ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของกิตติวรา ค้ามูล (2556) ที่ไมไ่ด้ศึกษาด้านกระบวนการให้บริการ 

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิต รองลงมา

ความรวดเร็วในการไปรับสินค้าท่ีโรงงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติวรา ค้ามูล (2556) พบว่า ให้ความพงึพอใจ

ในเร่ือง ความถูกต้องในการให้บริการ บริการคาแนะนา หรือให้คาปรึกษา และสถานที่ดูทันสมัยสวยงาม นา่ใชบ้ริการ 

7. ด้านบุคลากร (People) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ผู้แทนขายมีความสุภาพ อ่อนน้อม น่าประทับใจ 

รองลงมาความสม่้าเสมอในการเข้าเยี่ยมร้านค้า และผู้แทนขายมีความรู้ประสบการณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

กิตติวรา ค้ามูล (2556) พบว่า ด้านบุคลากร ให้ความพึงพอใจในเร่ือง ในเร่ืองพนักงานมีความรู้ ความช้านาญ  

ในการให้บริการ พนักงานมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการบริการ และพนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดี

สม่้าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ด้านผลิตภัณฑ์ตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถึง ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

ตราทีโอเอของตัวแทนจ้าหน่ายและลูกค้า เป็นผลจากการท่ีกิจการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า จึงท้าให้ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายมีคะแนนภาพรวมสูงกว่าสีตรายี่ห้ออื่ นๆ  

กิจการก็ควรรักษามาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ไว้ให้เป็นจุดเด่นของกิจการ และไม่หยุดท่ีจะพัฒนาผลิตภัฑณ์ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเนื่องจากการแข่งขันในปัจจุบันรุนแรงมากขึ้น การน้าเอาวิธีการ กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยี  

ท่ีน้าสมัยเข้ามาประยุกตใ์ชก้ับตัวผลิตภัณฑ์ก็เป็นประเด็นท่ีกิจการควรให้ความส้าคัญ  

2. ด้านราคา (Price) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหนา่ยในจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร ด้านราคา

ตราทโีอเอ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ซึ่งมากกวา่สีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถงึ ประสิทธิภาพในการก้าหนดราคาขายสินค้า

ทีโอเอเหมาะสมกับคุณภาพ ประเภท ปริมาณการใชง้านของสี จึงท้าให้ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหนา่ยมี

คะแนนภาพรวมสูงกวา่สีตรายี่ห้ออื่นๆ ถือวา่กิจการมีกลยุทธ์ดา้นราคาท่ีดอียู่แล้ว แตก่็ไมส่ามารถยึดระดับราคาปัจจุบันไว้

ได้ตลอดเนื่องจาก ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยส้าคัญขึน้อยูก่ับ ซัพพลายเออร์ คู่แขง่ขัน การท้าการตลาด

แข่งขัน ดังนั้น การก้าหนดราคาจึงควรมีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ด้วย  

เพื่อให้ได้ระดับราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส้าหรับ ลูกค้า ผู้แทนจ้าหน่ายและกิจการด้วยน่ันเอง 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออ่ืนๆ นั่นแสดงถึง ประสิทธิภาพ

ของการด้าเนินงานของกิจการด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ซึ่งหัวใจส้าคัญของการบริหารจัดการในด้านช่องทาง 

การจัดจ้าหน่าย คือ ความสะดวกและรวดเร็ว ถือว่ากิจการสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพงึ

พอใจแก่ ตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ากิจการมีกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายได้อยู่ในระดับดี สูงกว่า

คู่แขง่ แต่ก็สามารถพัฒนาให้เหนอืกวา่คู่แข่งได้อีก  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถึง ประสิทธิภาพ

การท้างานของฝ่ายการตลาด ท่ีสามารถใช้เคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล ท้าให้ตัวแทน

จ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่มรีะดับความพงึพอใจในระดับมาก โดยเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดไม่เพียงสร้างความพงึ

พอใจแก่ตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่และลูกค้าเท่านั้น ยังส่งผลต่อรายได้ ยอดขายของกิจการด้วย ถือว่ากิจการ

สามารถบริหารจัดการกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได้ดีกว่าคู่แข่ง แต่ก็ยังสามารถพัฒนา การใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
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การตลาดให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกได้ โดยการเลือกเครื่องมือท่ีมอียู่หลัก 5 เคร่ืองมือให้เหมาะกับ สถานการณ์ เวลา 

บุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย  

 

5. ด้านกระบวนการ (Process) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร  

ด้านกระบวนการ ตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถึง การบริหารจัดการด้าน

กระบวนการของกิจการมีประสิทธิภาพสูง โดยมีขัน้ตอน ระเบียบ กระบวนการด้านการท้างานท่ีด ีด้วยการจัดการกลยุทธ์

ด้านกระบวนการถอืว่ากิจการมขี้อดี จุดเด่น ด้านนี้เหนอืกวา่คู่แข่งขันเชน่กัน ซึ่งกิจการยังสามารถปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก

ได้ ปัจจุบันมเีทคโนโลย ีโปรแกรมตา่งเขา้มาจัดการ แก้ไข พัฒนากระบวนการการท้างานให้ดีขึ้นไปอกีได้  

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคารด้าน

องค์ประกอบทางกายภาพ ตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถึง กิจการให้

ความส้าคัญเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงภาพพจน ์การน้าเสนอ เอกลักษณข์องกิจการ

ได้ เห็นได้ว่ากิจการมีกลยุทธ์ด้านองค์ประกอบทางกายภาพท่ีดีเหนือกว่าคู่แข่งขันอยู่แล้ว และยังสามารถพัฒนาปรับปรุง

ให้ดีขึ้นไปได้อีก เนื่องจากองค์ประกอบทางกายภาพเป็นสิงท่ีลูกค้าต้องพบ เห็น อยู่ เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้าย  

การจัดหน้าร้าน สิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนใน 

ทิศทางเดียวกัน กิจการสามารถปรับปรุงได้โดยการจัดองค์ประกอบทางกายภาพให้ดูใหม่ สะอาดเรียบร้อย น่าเข้าไปใช้

บริการ  

7. ด้านบุคลากร (People) 

ความพึงพอใจของตัวแทนจ้าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสีน้้าทาอาคาร 

ด้านบุคลากร ตราทีโอเอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าสีตรายี่ห้ออื่นๆ นั่นแสดงถึง การบริหารจัดการ  

ด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง บุคลากรถือว่าเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีส้าคัญท่ีสุดในกลยุทธ์การขาย ดังนั้นการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคลท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งได้ กลยุทธ์ด้านบุคลากรของกิจการถือว่าเป็นจุดเด่น

และส้าคัญส้าหรับธุรกิจ ถือว่าท้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน แต่ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ไปได้อีก โดยการใช้องค์ความรู้

ในเร่ืองของการพัฒนาบุคล เพื่อให้กิจการมีบุคลากรท่ีมีปรสิทธิภาพสูงสุด ตั่งแต่การรับพนักงานเข้ามา โดยการคัดเลือก 

บุคคลท่ีเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรท่ีมีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยุ่กับองค์กรต่อไปให้

ยาวนานท่ีสุด  
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