
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนจําหนาย ในเขตภาคเหนือท่ีมีตอกลยุทธ 

สวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
 

  
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพงึ
พอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนอืที่มีตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากดั จึงขอความรวมมือมายังทานเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความ
เปนจริง ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาการทํางานของบริษัทเอส
ซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ตอไป 
 สําหรับขอมูลที่ทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการซึ่งจะ
ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน โดยผูศึกษาจะปกปดเปนความลับ และขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

ศฤงคาร   ตั้งประกอบ  
                     ผูศึกษา 
 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้มีจํานวน 4 หนาแบงเปน 3 สวนดังนี ้
สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย 
สวนที่ 2   ความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยทุธสวนประสม
การตลาด 

   ของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
สวนที่ 3   ปญหาและขอเสนอแนะ 

 
 
 

กรุณาตอบแบบสอบถามครบทั้ง 3 สวน 
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ขอมูลสวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย 
 

1. ช่ือราน.......................................เบอรโทรศัพท................................................. 
      ช่ือ-สกุล ผูตอบแบบสอบถาม.......................................................................................................... 

2. ตําแหนง/หนาที่ภายในราน  
 1) เจาของราน  2) ผูจัดการราน 
 3) พนักงานขาย  4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. เพศ   1) ชาย   2) หญิง 
4. สถานภาพ       1) โสด   2) แตงงาน   3) อ่ืน ๆ............... 
5. อายุ   1) ต่ํากวา 20 ป  2) 20-29 ป   3) 30-39 ป  

     4) 40-49 ป   5) 50-59 ป    6) 60 ปขึ้นไป 
6. ระดับการศกึษาสูงสุด  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     ปวส./อนุปริญญา    ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท     สูงกวาปรญิญาโท  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ………… 
7. ยอดขายเฉลีย่ตอเดือน 

 ไมเกนิ 5,000,000 บาท   5,000,001 – 10,000,000 บาท  
     10,000,001 – 15,000,000 บาท  15,000,001 บาทขึ้นไป 

8. ระยะเวลาในการดําเนินธรุกิจ  
 ไมเกนิ 5 ป   6-10 ป   11-15 ป 

     16-20 ป   21-25 ป   26 ปขึ้นไป 
9. ระยะเวลาทีไ่ดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 

 ต่ํากวา 5 ป   6-10 ป   11-15 ป 
     16-20 ป   21-25 ป   26 ปขึ้นไป 
 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนจําหนาย ในเขตภาคเหนือท่ีมีตอกลยุทธสวนประสม
การตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 

NO…….……. 
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ขอมูลสวนท่ี 2 : ความพงึพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบรษิัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชอง
ระดับความคาดหวังหรือระดับของบริการที่ไดรับจริงท่ีทานมีตอกลยทุธสวนประสมการตลาด
ของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด   โดยที่คะแนน 5 = ระดับมากที่สุด, คะแนน 4 = 
ระดับมาก , คะแนน 3 = ระดับปานกลาง , 2 คะแนน = ระดับนอย,   คะแนน 1 = ระดับนอยท่ีสุด 

ระดับของความ
คาดหวัง 

ระดับของบริการจริงที่
ไดรับ 

สวนประสมการตลาด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 

          

2. สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ           
3. สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน           
4. ความครบถวนของสินคา           
5. บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา           
6. มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุง ทดสอบปูนเปนตน             
7. มีการรับประกันสินคา            
8. บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก           
9. ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน           
10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................           

ปจจัยดานราคา (Price) 
1. การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน                    

          

2. สามารถตอรองราคาได           
3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา           
4. มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก           
5. มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา 
แกผูแทนจําหนาย 

          

6. ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความเหมาะสม           
7. ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม           
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................           
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ระดับของความ
คาดหวัง 

ระดับของบริการจริงที่
ไดรับ 

สวนประสมการตลาด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
การบริการลูกคา (Customer Services) 
1. มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 

          

2. มีความสะดวกในการรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา            
3. สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย           
4. บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย           
5. บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ           
6. บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาให
ตรงกับความตองการของผูบริโภค 

          

การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
7. บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส  
ผูแทนจําหนาย รานคาชวง หนวยงาน)  

          

8. บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได
(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัท
เอสซีจี ฯ ขนสงให) 

          

9. บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัด
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการ
ขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 

          

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship 
Management) 
10. การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ และผูแทน
จําหนายมีความสะดวก เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 

          

11. กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอ
ผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ 
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 

          

12. บริษัทเอสซจีี ฯดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทน
จําหนายโดยตลอด 
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ระดับของความ
คาดหวัง 

ระดับของบริการจริงที่
ไดรับ 

สวนประสมการตลาด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
13. บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี 

          

14. บริษัทเอสซจีี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง 

          

15. บริษัทเอสซจีี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัท
และผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          

16. บริษัทเอสซจีี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกิดความ
เขาใจในสินคาและบริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

          

17. มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท 
เอสซีจี ฯ และผูแทนจําหนาย 

          

18. บริษัทเอสซจีี ฯ มีกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง 

          

19. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................           

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําให
ผูแทนจําหนาย  (Brand Home Mart) 

          

2. การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย           
3. พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ           
4. พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา           
5. พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญและมีความรู
ความสามารถในการขาย 

          

6. ความกระตือรือรนในการขายของพนักงานเอสซีจี ฯ            
7. ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายให
ผูแทนจําหนายทราบ 

          

8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................           
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ขอมูลสวนท่ี 3: ปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาปญหาของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ท่ี

กําหนดใหตอไปนี้แลวทําเครือ่งหมาย / ลงในชองใหตรงกบัความรูสึกของทาน  
1.ปญหาดานผลิตภัณฑ (Product) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1.สินคาไมหลากหลาย    
 2.สินคาไมมีคุณภาพ   
 3.สินคาไมครบถวน     
 4.ไมมีบริการออกแบบ/ถอดแบบ 
 5.ผูผลิตไมเปนที่รูจัก     
 6.ตรายี่หอสินคาไมมีช่ือเสียง    
 7.ไมมีการบริการหลังการขาย    
 8.ไมมีการรับประกันสินคา  
 9.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................... 

2.ปญหาดานราคา (Price) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.การกําหนดราคาไมมีมาตรฐาน   
 2.การตอรองราคาทําไดนอย    
 3.ราคาไมเหมาะสมกับคณุภาพสนิคา   
 4.สินคามีใหเลือกในระดับราคาเดียว   
 5.การใหสวนลดเงนิสด/สวนลดการคา/สวนลดปริมาณไมเหมาะสม   
 6.ระยะเวลาในการใหสินเชื่อไมเหมาะสม  
 7.สวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับนอย   
 8.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................... 

3.ปญหาดานการจัดจําหนาย (Place) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.การสั่งซื้อสินคาไมสะดวก    
 2.การรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา ไมคอยสะดวก   
 3.สินคาที่ส่ังจากโรงงานบางสวนอยูในสภาพชํารุด เสียหาย  
 4.สินคามีจํานวนไมเพยีงพอในการจําหนาย  
 5.การจัดสงสินคาไมตรงเวลา  
 6.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ 

          ของผูบริโภค  
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 7.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถบริหารจัดการใหทกุฝายทํางานรวมกนัอยางม ี
         ประสิทธิภาพ (กิจการ  เอสซีจีโลจิสติกส ผูแทนจําหนาย รานคาชวง หนวยงาน) 

 8.คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนาย 
          วาจางบริษัทเอสซีจี ฯ  ขนสงให)  

 9.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจาํหนายไดอยางมี 
           ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา  ตนทนุการขนสง ตนทุนการจดัเกบ็สินคา เปนตน) 

 10.ไมสะดวกในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา  
            เปนตน  

 11.กลยุทธในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยชัดเจน เชน นโยบาย 
          ประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 

 12.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการตามพันธะสัญญาได   
 13.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยใหความรวมมือกับผูแทนจําหนาย 
 14.บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับธุรกจิของผูแทนจําหนาย 
 15.การบริหารความขัดแยงระหวางบรษิัทเอสซีจี ฯ กบัผูแทนจําหนายไมคอยม ี

           ประสิทธิภาพ 
 16.ขาดการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกดิความเขาใจในสินคาและบริการของบริษัท  
 17.ไมไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนาย  
 18.การสรางความสัมพนัธระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กบัผูแทนจําหนายไมคอยมีความ 

            ตอเนื่อง 
 19. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ....................    

4.ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธนอย  
 2.มีการสงเสริมการขายนอย  
 3.พนักงานขายของบริษทัเอสซีจี ฯ พูดจาไมสุภาพ    
 4.พนักงานขายของบริษทัเอสซีจี ฯ ไมเขาใจความตองการของลูกคา 
 5.พนักงานขายของบริษทัเอสซีจี ฯ ไมคอยกระตือรือรนในการขาย 
 6.พนักงานขายของบริษทัเอสซีจี ฯ ไมคอยมีความชํานาญและความรูความสามารถ 
 7.พนักงานขายของบริษทัเอสซีจี ฯ อธิบายขอมูลตาง ๆ ไมคอยชัดเจน 
 8.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.................... 
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5.ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากดั 
  ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาย ุ
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถ
บริหารจัดการใหทุกฝาย
ทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ (กิจการ เอส
ซีจีโลจิสติกส 

Between 
Groups 

3.920 2 1.960 2.464 .092

  Within 
Groups 63.646 80 .796    

  Total 67.566 82      

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการ
ขนสงสินคาในตนทุนท่ี
แขงขันได(กรณีคาสินคา
ไมรวมคาขนสงและผูแทน
จําหนายวาจางบริษัทเอส
ซีจี ฯ ขนสงให) 

Between 
Groups 

6.504 2 3.252 3.526 .034

  Within 
Groups 73.786 80 .922    

  Total 
80.289 82      

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถ
ลดตนทุนโดยรวมของ
ระบบการจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(ตนทุนสินคา ตนทุนการ
ขนสง ตนทุนการจัดเก็บ
สินคา เปนตน) 

Between 
Groups 

1.906 2 .953 .891 .414

  Within 
Groups 85.612 80 1.070    

  Total 

87.518 82      

รวมการจัดจําหนายจัดการ
โซอุปทาน 

Between 
Groups 3.869 2 1.934 2.683 .074

  Within 
Groups 57.671 80 .721    

  Total 61.539 82      
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แสดงเปรียบเทียบรายคูที่มคีวามแตกตางความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การจดัการโซ
อุปทาน 
  
 
Scheffe  

Dependent 
Variable (I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Differenc
e (I-J) 

Std. 
Error Sig. 95% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound Upper Bound 

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป -.1507 .29602 .879 -.8891 .5876
  50 ปขึ้นไป .3333 .26593 .459 -.3300 .9966
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .1507 .29602 .879 -.5876 .8891
  50 ปขึ้นไป .4841 .22863 .113 -.0862 1.0543
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป -.3333 .26593 .459 -.9966 .3300

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหาร
จัดการใหทุกฝาย
ทํางานรวมกันอยาง  
 มีประสิทธิภาพ 
 (กิจการ เอสซีจีโล 
 จิสติกส 
  
  

  40-49 ป 
-.4841 .22863 .113 -1.0543 .0862

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป -.2319 .31873 .768 -1.0269 .5631
  50 ปขึ้นไป .4000 .28633 .381 -.3142 1.1142
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .2319 .31873 .768 -.5631 1.0269
  50 ปขึ้นไป .6319(*) .24616 .042 .0179 1.2459
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป -.4000 .28633 .381 -1.1142 .3142

บริษัทเอสซีจี ฯ มี
บริการขนสงสินคา
ในตนทุนท่ีแขงขัน
ได(กรณีคาสินคาไม  
 รวมคาขนสงและ 
 ผูแทนจําหนาย 
 วาจางบริษัทเอสซี
จีฯ ขนสงให) 
  
  

  40-49 ป 
-

.6319(*) .24616 .042 -1.2459 -.0179

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป -.0580 .34332 .986 -.9143 .7984
  50 ปขึ้นไป .2667 .30842 .689 -.5026 1.0360
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .0580 .34332 .986 -.7984 .9143
  50 ปขึ้นไป .3246 .26516 .476 -.3367 .9860
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป -.2667 .30842 .689 -1.0360 .5026

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถลดตนทุน
โดยรวมของระบบ
การจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 (ตนทุนสินคา 
 ตนทุนการขนสง 
 ตนทุนการจัดเก็บ 
 สินคา เปนตน) 
  

  40-49 ป 

-.3246 .26516 .476 -.9860 .3367

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป -.1469 .28178 .873 -.8497 .5560
  50 ปขึ้นไป .3333 .25314 .424 -.2981 .9647
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .1469 .28178 .873 -.5560 .8497

  50 ปขึ้นไป .4802 .21763 .094 -.0626 1.0230

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป -.3333 .25314 .424 -.9647 .2981

รวมการจัดจําหนาย
จัดการโซอุปทาน 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.4802 .21763 .094 -1.0230 .0626

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.192 2 .596 .550 .579

Within Groups 86.759 80 1.084    

การดําเนินธุรกิจระหวาง
บริษัทเอสซีจี ฯ และ
ผูแทนจําหนายมีความ
สะดวก เชน การตอรอง
ราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 
  
  

Total 

87.952 82      

Between Groups .010 2 .005 .005 .995
Within Groups 

74.978 80 .937    

กลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอสซีจี 
ฯ ท่ีมีตอผูแทนจําหนาย
มีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาผูแทนจําหนาย 
เปนตน 
  
  

Total 

74.988 82      

Between Groups .203 2 .101 .118 .889
Within Groups 69.026 80 .863    

บริษัทเอสซีจี ฯ
ดําเนินการตามพันธะ
สัญญาท่ีมีตอผูแทน
จําหนายโดยตลอด 
  
  

Total 
69.229 82      

Between Groups 1.098 2 .549 .828 .441
Within Groups 53.071 80 .663    

บริษัทเอสซีจี ฯให
ความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี 
  
  

Total 
54.169 82      

Between Groups 1.246 2 .623 .660 .519
Within Groups 75.453 80 .943    

บริษัทเอสซีจี ฯ ได
สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ธุรกิจของผูแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง 
  
  

Total 
76.699 82      

Between Groups 3.274 2 1.637 1.878 .159
Within Groups 69.714 80 .871    

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหารความ
ขัดแยงระหวางบริษัท
และผูแทนจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  
  

Total 

72.988 82      

Between Groups 3.756 2 1.878 3.012 .055
Within Groups 49.882 80 .624    

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการ
ส่ือสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความ
เขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัทได
อยางรวดเร็ว 
   

Total 

53.639 82      
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ (ตอ)  

ANOVA 

 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.510 2 2.255 3.866 .025 

Within Groups 46.671 80 .583     

มีการเปดโอกาสใหมี
การสื่อสารสองทาง
ระหวางบริษัท 
  
  Total 51.181 82       

Between Groups 4.571 2 2.285 2.392 .098 

Within Groups 76.417 80 .955     

บริษัทเอสซีจี ฯ มี
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 
  
  Total 80.988 82       

Between Groups 1.300 2 .650 1.333 .269 

Within Groups 39.008 80 .488     
รวมการจัดจําหนาย
ความสัมพันธกับลูกคา 
  
  Total 40.308 82       
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูที่มีความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจดัจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา   
 Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable (I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Differen
ce (I-J) 

Std. 
Error Sig. 95% Confidence Interval

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ตํ่ากวา 40 
ป 

40-49 ป .0464 .34562 .991 -.8157 .9085

  50 ปขึ้นไป .2667 .31048 .693 -.5078 1.0411
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป -.0464 .34562 .991 -.9085 .8157
  50 ปขึ้นไป .2203 .26693 .712 -.4455 .8861
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป -.2667 .31048 .693 -1.0411 .5078

การดําเนินธุรกิจ
ระหวางบริษัทเอส
ซีจี ฯ และผูแทน
จําหนายมีความ
สะดวก เชน การ
ตอรองราคา การ
ชําระคาสินคา 
เปนตน   40-49 ป -.2203 .26693 .712 -.8861 .4455 

ตํ่ากวา 40 
ป 

40-49 ป .0000 .32129 1.000 -.8014 .8014

  50 ปขึ้นไป -.0222 .28863 .997 -.7422 .6977
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .0000 .32129 1.000 -.8014 .8014
  50 ปขึ้นไป -.0222 .24815 .996 -.6412 .5967
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป .0222 .28863 .997 -.6977 .7422

กลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเอสซีจี ฯ ท่ี
มีตอผูแทน
จําหนายมีความ
ชัดเจน เชน 
นโยบายประจําป
ของบริษัทฯ การ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาผูแทน
จําหนาย เปนตน 
   

  40-49 ป 

.0222 .24815 .996 -.5967 .6412

ตํ่ากวา 40 
ป 

40-49 ป -.1130 .30828 .935 -.8820 .6559

  50 ปขึ้นไป -.1333 .27694 .891 -.8241 .5574
40-49 ป ตํ่ากวา 40 ป .1130 .30828 .935 -.6559 .8820
  50 ปขึ้นไป -.0203 .23809 .996 -.6142 .5736
50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 ป .1333 .27694 .891 -.5574 .8241

บริษัทเอสซีจี ฯ
ดําเนินการตาม
พันธะสัญญาท่ีมี
ตอผูแทนจําหนาย
โดยตลอด 
  
  
    40-49 ป .0203 .23809 .996 -.5736 .6142
บริษัทเอสซีจี ฯให
ความรวมมือใน
การทํางานกับ
ผูแทนจําหนาย
เปนอยางดี 

ตํ่ากวา 40 
ป 

40-49 ป 

-.3130 .27031 .514 -.9873 .3612
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธท่ีบริษัท
เอสซีจี ฯ ทําใหผูแทน
จําหนาย  (Brand Home 
Mart 

Between Groups

1.421 2 .711 .762 .470

  Within Groups 74.603 80 .933    

  Total 76.024 82      

การสงเสริมการขายที่
ใหกับผูแทนจําหนาย 

Between Groups 2.860 2 1.430 1.681 .193

  Within Groups 68.056 80 .851    
  Total 70.916 82      
พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ 

Between Groups 1.306 2 .653 1.153 .321

  Within Groups 45.297 80 .566    
  Total 

46.602 82      

พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ เขาใจความตองการของ
ลูกคา 

Between Groups
1.635 2 .817 1.308 .276

  Within Groups 50.004 80 .625    
  Total 51.639 82      
พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ มีความชํานาญและมี
ความรูความสามารถใน
การขาย 

Between Groups

2.736 2 1.368 2.673 .075

  Within Groups 40.951 80 .512    
  Total 43.687 82      
ความกระตือรือรนในการ
ขายของพนักงานเอสซีจี 
ฯ 

Between Groups
2.023 2 1.012 1.875 .160

  Within Groups 43.157 80 .539    
  Total 45.181 82      
ความชัดเจนของขอมูล
ตางๆ ท่ีพนักงานเอสซีจี ฯ 
อธิบายใหผูแทนจําหนาย
ทราบ 

Between Groups

6.809 2 3.404 4.127 .020

  Within Groups 65.986 80 .825    
  Total 72.795 82      
รวมดานการสงเสริม
การตลาด 

Between Groups 1.882 2 .941 2.255 .112

  Within Groups 33.397 80 .417    
  Total 35.280 82      
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แสดงเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามอาย ุ
 Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable (I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Differenc
e (I-J) 

Std. 
Error Sig. 95% Confidence Interval 

            
Lower 
Bound Upper Bound 

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป -.1710 .32049 .868 -.9704 .6284
  50 ปขึ้น

ไป .1333 .28791 .898 -.5848 .8515

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป .1710 .32049 .868 -.6284 .9704

  50 ปขึ้น
ไป .3043 .24752 .473 -.3131 .9217

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.1333 .28791 .898 -.8515 .5848

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธท่ี
บริษัทเอสซีจี ฯ ทํา
ใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home 
Mart 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.3043 .24752 .473 -.9217 .3131

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .0087 .30611 1.000 -.7548 .7722
  50 ปขึ้น

ไป .3778 .27499 .393 -.3081 1.0637

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.0087 .30611 1.000 -.7722 .7548

  50 ปขึ้น
ไป .3691 .23641 .301 -.2206 .9588

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.3778 .27499 .393 -1.0637 .3081

การสงเสริมการขาย
ท่ีใหกับผูแทน
จําหนาย 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.3691 .23641 .301 -.9588 .2206
ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .3652 .24973 .348 -.2577 .9881
  50 ปขึ้น

ไป .2889 .22434 .440 -.2707 .8485

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.3652 .24973 .348 -.9881 .2577

  50 ปขึ้น
ไป -.0763 .19287 .925 -.5574 .4048

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.2889 .22434 .440 -.8485 .2707

พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ พูดจา
ออนนอม/สุภาพ 
  
  
  
  
  

  40-49 ป .0763 .19287 .925 -.4048 .5574
ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .1536 .26239 .843 -.5008 .8081
  50 ปขึ้น

ไป .3556 .23571 .326 -.2324 .9435

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.1536 .26239 .843 -.8081 .5008

  50 ปขึ้น
ไป .2019 .20265 .611 -.3035 .7074

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.3556 .23571 .326 -.9435 .2324

พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ เขา
ใจความตองการ
ของลูกคา 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.2019 .20265 .611 -.7074 .3035
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แสดงเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามอายุ 
(ตอ) 

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .4812 .23745 .135 -.1111 1.0734
  50 ปขึ้น

ไป .4667 .21331 .098 -.0654 .9987

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.4812 .23745 .135 -1.0734 .1111

  50 ปขึ้น
ไป -.0145 .18339 .997 -.4719 .4429

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.4667 .21331 .098 -.9987 .0654

พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ มีความ
ชํานาญและมีความรู
ความสามารถในการ
ขาย 
  
  
  
  
    40-49 ป .0145 .18339 .997 -.4429 .4719

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .2841 .24376 .510 -.3240 .8921
  50 ปขึ้น

ไป .4222 .21898 .163 -.1240 .9684

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.2841 .24376 .510 -.8921 .3240

  50 ปขึ้น
ไป .1382 .18826 .765 -.3314 .6078

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.4222 .21898 .163 -.9684 .1240

ความกระตือรือรนใน
การขายของ
พนักงานเอสซีจี ฯ 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.1382 .18826 .765 -.6078 .3314
ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .5971 .30141 .147 -.1547 1.3489
  50 ปขึ้น

ไป .7778(*) .27077 .020 .1024 1.4532

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.5971 .30141 .147 -1.3489 .1547

  50 ปขึ้น
ไป .1807 .23279 .741 -.4000 .7613

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป 

-
.7778(*) .27077 .020 -1.4532 -.1024

ความชัดเจนของ
ขอมูลตางๆ ท่ี
พนักงานเอสซีจี ฯ 
อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ 
  
  
  
  
    40-49 ป -.1807 .23279 .741 -.7613 .4000

ตํ่ากวา 40 ป 40-49 ป .2455 .21443 .522 -.2893 .7804
  50 ปขึ้น

ไป .4032 .19263 .119 -.0773 .8837

40-49 ป ตํ่ากวา 40 
ป -.2455 .21443 .522 -.7804 .2893

  50 ปขึ้น
ไป .1576 .16561 .637 -.2555 .5707

50 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 40 
ป -.4032 .19263 .119 -.8837 .0773

รวมดานการสงเสริม
การตลาด 
  
  
  
  
  

  40-49 ป -.1576 .16561 .637 -.5707 .2555
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานราคาของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน  

ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 1.407 3 .469 .486 .693

Within Groups 76.159 79 .964    

การกําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน 
  
  Total 77.566 82      

Between 
Groups 6.917 3 2.306 1.739 .166

Within Groups 104.770 79 1.326    

สามารถตอรองราคาได 
  
  

Total 111.687 82      
Between 
Groups 7.642 3 2.547 2.387 .075

Within Groups 84.310 79 1.067    

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา 
  
  Total 91.952 82      

Between 
Groups .872 3 .291 .225 .879

Within Groups 102.116 79 1.293    

มีสินคาหลายระดับราคา
ใหเลือก 
  
  Total 102.988 82      

Between 
Groups 6.624 3 2.208 2.596 .058

Within Groups 67.183 79 .850    

มีการใหสวนลดเงินสด/
สวนลดปริมาณ/สวนลด
การคา 
  
  

Total 73.807 82      

Between 
Groups 7.457 3 2.486 2.451 .070

Within Groups 80.109 79 1.014    

ระยะเวลาการใหเครดิต 
(สินเชื่อ) มีความ
เหมาะสม 
  
  

Total 87.566 82      

Between 
Groups 15.144 3 5.048 3.772 .014

Within Groups 105.723 79 1.338    

ผูแทนจําหนายมีสวน
เหล่ือมกําไรที่เหมาะสม 
  
  Total 120.867 82      

Between 
Groups 4.169 3 1.390 2.018 .118

Within Groups 54.417 79 .689    

รวมดานราคา 
  
  

Total 58.586 82      
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แสดงเปรียบเทียบรายคูที่มีความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน 

Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable 

(I) ยอดขายเฉลีย่
ตอเดอืน (J) ยอดขายเฉลีย่ตอเดือน 

Mean 
Difference (I-

J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท .3463 .29628 .714 -.5000 1.1927 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
.0035 .30393 1.000 -.8648 .8717 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
.0694 .31252 .997 -.8234 .9622 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท -.3463 .29628 .714 -1.1927 .5000 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.3429 .36487 .829 -1.3852 .6995 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.2769 .37206 .907 -1.3398 .7859 
10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
-.0035 .30393 1.000 -.8717 .8648 

  5,000,001-10,000,000 บาท .3429 .36487 .829 -.6995 1.3852 

  15,000,001 บาทขึน้ไป .0659 .37818 .999 -1.0144 1.1463 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
-.0694 .31252 .997 -.9622 .8234 

  5,000,001-10,000,000 บาท .2769 .37206 .907 -.7859 1.3398 

การกาํหนด
ราคามีความ
เปน
มาตรฐาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.0659 .37818 .999 -1.1463 1.0144 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท -.0179 .34750 1.000 -1.0106 .9748 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.6655 .35648 .330 -1.6839 .3528 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.5666 .36655 .499 -1.6137 .4805 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .0179 .34750 1.000 -.9748 1.0106 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.6476 .42795 .518 -1.8702 .5749 
  15,000,001 บาทขึน้ไป 

-.5487 .43638 .665 -1.7953 .6979 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.6655 .35648 .330 -.3528 1.6839 

  5,000,001-10,000,000 บาท .6476 .42795 .518 -.5749 1.8702 

  15,000,001 บาทขึน้ไป .0989 .44356 .997 -1.1682 1.3660 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .5666 .36655 .499 -.4805 1.6137 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.5487 .43638 .665 -.6979 1.7953 

สามารถ
ตอรองราคา
ได 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท -.0989 .44356 .997 -1.3660 1.1682 
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แสดงเปรียบเทียบรายคูที่มีความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน (ตอ) 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท .2537 .31173 .882 -.6369 1.1442 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.3606 .31978 .736 -1.2741 .5529 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.6848 .32882 .236 -1.6241 .2545 
5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
-.2537 .31173 .882 -1.1442 .6369 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.6143 .38390 .469 -1.7110 .4824 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.9385 .39146 .134 -2.0567 .1798 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.3606 .31978 .736 -.5529 1.2741 

  5,000,001-10,000,000 บาท .6143 .38390 .469 -.4824 1.7110 
  15,000,001 บาทขึน้ไป -.3242 .39790 .881 -1.4609 .8125 
15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.6848 .32882 .236 -.2545 1.6241 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.9385 .39146 .134 -.1798 2.0567 

ราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ
สินคา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท .3242 .39790 .881 -.8125 1.4609 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท .1089 .34307 .992 -.8711 1.0890 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.1672 .35193 .973 -1.1726 .8381 
  15,000,001 บาทขึน้ไป 

-.1782 .36188 .970 -1.2120 .8556 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท -.1089 .34307 .992 -1.0890 .8711 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.2762 .42250 .934 -1.4831 .9308 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.2872 .43082 .931 -1.5179 .9435 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .1672 .35193 .973 -.8381 1.1726 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.2762 .42250 .934 -.9308 1.4831 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.0110 .43790 1.000 -1.2620 1.2400 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.1782 .36188 .970 -.8556 1.2120 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.2872 .43082 .931 -.9435 1.5179 

มีสินคาหลาย
ระดับราคาให
เลือก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท .0110 .43790 1.000 -1.2400 1.2620 
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แสดงเปรียบเทียบรายคูที่มีความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน (ตอ) 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท -.1041 .27827 .987 -.8990 .6909 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.5279 .28546 .338 -1.3433 .2876 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.7092 .29353 .129 -1.5477 .1293 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .1041 .27827 .987 -.6909 .8990 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.4238 .34269 .677 -1.4028 .5552 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.6051 .34944 .398 -1.6034 .3931 
10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.5279 .28546 .338 -.2876 1.3433 

  5,000,001-10,000,000 บาท .4238 .34269 .677 -.5552 1.4028 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.1813 .35519 .967 -1.1960 .8334 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.7092 .29353 .129 -.1293 1.5477 

  5,000,001-10,000,000 บาท .6051 .34944 .398 -.3931 1.6034 

มีการให
สวนลดเงนิ
สด/สวนลด
ปริมาณ/
สวนลด
การคา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท 
.1813 .35519 .967 -.8334 1.1960 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท -.3171 .30387 .780 -1.1851 .5510 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.3171 .31171 .793 -1.2075 .5734 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.8555 .32052 .076 -1.7712 .0601 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .3171 .30387 .780 -.5510 1.1851 

  10,000,001-15,000,000 บาท .0000 .37421 1.000 -1.0690 1.0690 
  15,000,001 บาทขึน้ไป 

-.5385 .38158 .577 -1.6285 .5516 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.3171 .31171 .793 -.5734 1.2075 

  5,000,001-10,000,000 บาท .0000 .37421 1.000 -1.0690 1.0690 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.5385 .38786 .590 -1.6465 .5695 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .8555 .32052 .076 -.0601 1.7712 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.5385 .38158 .577 -.5516 1.6285 

ระยะเวลาการ
ใหเครดิต 
(สินเช่ือ) มี
ความ
เหมาะสม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท .5385 .38786 .590 -.5695 1.6465 
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แสดงเปรียบเทียบรายคูที่มีความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน (ตอ) 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท -.4829 .34908 .593 -1.4802 .5143 

  10,000,001-15,000,000 บาท 
-.3258 .35809 .843 -1.3488 .6972 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -1.2214(*) .36822 .016 -2.2733 -.1695 
5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.4829 .34908 .593 -.5143 1.4802 

  10,000,001-15,000,000 บาท .1571 .42989 .987 -1.0709 1.3852 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.7385 .43836 .423 -1.9907 .5138 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.3258 .35809 .843 -.6972 1.3488 

  5,000,001-10,000,000 บาท -.1571 .42989 .987 -1.3852 1.0709 
  15,000,001 บาทขึน้ไป -.8956 .44557 .265 -2.1685 .3773 
15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
1.2214(*) .36822 .016 .1695 2.2733 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.7385 .43836 .423 -.5138 1.9907 

ผูแทน
จําหนายมี
สวนเหลือ่ม
กําไรที่
เหมาะสม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท .8956 .44557 .265 -.3773 2.1685 

ไมเกนิ 5,000,000 
บาท 

5,000,001-10,000,000 บาท -.0304 .25044 1.000 -.7459 .6850 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.3372 .25691 .634 -1.0711 .3967 
  15,000,001 บาทขึน้ไป 

-.5923 .26417 .179 -1.3470 .1623 

5,000,001-
10,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .0304 .25044 1.000 -.6850 .7459 

  10,000,001-15,000,000 บาท -.3068 .30842 .804 -1.1879 .5743 

  15,000,001 บาทขึน้ไป 
-.5619 .31450 .369 -1.4603 .3365 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท .3372 .25691 .634 -.3967 1.0711 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.3068 .30842 .804 -.5743 1.1879 

  15,000,001 บาทขึน้ไป -.2551 .31967 .888 -1.1683 .6581 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 

ไมเกนิ 5,000,000 บาท 
.5923 .26417 .179 -.1623 1.3470 

  5,000,001-10,000,000 บาท 
.5619 .31450 .369 -.3365 1.4603 

รวมดานราคา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  10,000,001-15,000,000 บาท .2551 .31967 .888 -.6581 1.1683 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 4.002 5 .800 1.236 .300

Within Groups 49.853 77 .647    

 มีความสะดวกใน
การสั่งซ้ือสินคา 
  
  Total 53.855 82      

Between 
Groups 3.721 5 .744 1.211 .312

Within Groups 47.339 77 .615    

มีความสะดวกในการ
รับสินคาจาก
โรงงาน/คลังสินคา 
  
  

Total 51.060 82      

Between 
Groups 4.893 5 .979 1.637 .160

Within Groups 46.022 77 .598    

สินคาท่ีรับจาก
โรงงานอยูในสภาพดี 
ไมชํารุดเสียหาย 
  
  

Total 
50.916 82      

Between 
Groups 6.787 5 1.357 2.041 .082

Within Groups 51.213 77 .665    

บริษัทเอสซีจี ฯ มี
จํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย 
  
  

Total 58.000 82      

Between 
Groups 6.128 5 1.226 1.932 .099

Within Groups 48.860 77 .635    

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถจัดสงสินคา
ไดตรงเวลาท่ี
ตองการ 
  
  

Total 
54.988 82      

Between 
Groups 5.736 5 1.147 1.730 .138

Within Groups 51.060 77 .663    

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถดําเนินการ
ใหโรงงานผลิตสินคา
ใหตรงกับความ
ตองการของ
ผูบริโภค 
  
  

Total 

56.795 82      

Between 
Groups 4.210 5 .842 2.257 .057

Within Groups 28.723 77 .373    

รวมดานการจําหนาย
บริการ 
  
  Total 32.932 82      
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   
 
   Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable 

(I) ระยะเวลาที่
ไดรับแตงต้ัง
เปนผูแทน
จําหนายบริษัท
เอสซีจี 
เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท 

(J) ระยะเวลาที่
ไดรับแตงต้ังเปน
ผูแทนจําหนาย
บริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจ
เมนท 

Mean 
Differenc
e (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 มีความสะดวก
ในการสั่งซ้ือ
สินคา 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 
.0000 .43010 1.000 -1.4691 1.4691

    11-15 ป -.6310 .38268 .743 -1.9381 .6761
    16-20 ป -.4643 .35336 .884 -1.6712 .7427
    21-25 ป -.1587 .40550 1.000 -1.5438 1.2263
    26 ปขึ้นไป -.5357 .34002 .778 -1.6971 .6257
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .0000 .43010 1.000 -1.4691 1.4691
    11-15 ป -.6310 .38268 .743 -1.9381 .6761
    16-20 ป -.4643 .35336 .884 -1.6712 .7427
    21-25 ป -.1587 .40550 1.000 -1.5438 1.2263
    26 ปขึ้นไป -.5357 .34002 .778 -1.6971 .6257
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .6310 .38268 .743 -.6761 1.9381
    6-10 ป .6310 .38268 .743 -.6761 1.9381
    16-20 ป .1667 .29381 .997 -.8369 1.1702
    21-25 ป .4722 .35481 .878 -.7397 1.6841
    26 ปขึ้นไป .0952 .27763 1.000 -.8530 1.0435
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .4643 .35336 .884 -.7427 1.6712
    6-10 ป .4643 .35336 .884 -.7427 1.6712
    11-15 ป -.1667 .29381 .997 -1.1702 .8369
    21-25 ป .3056 .32297 .970 -.7976 1.4087
    26 ปขึ้นไป -.0714 .23557 1.000 -.8761 .7332
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1587 .40550 1.000 -1.2263 1.5438
    6-10 ป .1587 .40550 1.000 -1.2263 1.5438
    11-15 ป -.4722 .35481 .878 -1.6841 .7397
    16-20 ป -.3056 .32297 .970 -1.4087 .7976
    26 ปขึ้นไป -.3770 .30832 .912 -1.4301 .6761
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .5357 .34002 .778 -.6257 1.6971
    6-10 ป .5357 .34002 .778 -.6257 1.6971
    11-15 ป -.0952 .27763 1.000 -1.0435 .8530
    16-20 ป .0714 .23557 1.000 -.7332 .8761
    21-25 ป .3770 .30832 .912 -.6761 1.4301
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย  (ตอ) 

 
     
มีความสะดวก
ในการรับสินคา
จากโรงงาน/
คลังสินคา 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.2857 .41911 .993 -1.7172 1.1458

    11-15 ป -.2976 .37291 .986 -1.5713 .9761
    16-20 ป -.5143 .34434 .815 -1.6904 .6618
    21-25 ป -.1587 .39514 .999 -1.5084 1.1909
    26 ปขึ้นไป -.6429 .33134 .587 -1.7746 .4889
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .2857 .41911 .993 -1.1458 1.7172
    11-15 ป -.0119 .37291 1.000 -1.2856 1.2618
    16-20 ป -.2286 .34434 .994 -1.4047 .9476
    21-25 ป .1270 .39514 1.000 -1.2227 1.4766
    26 ปขึ้นไป -.3571 .33134 .947 -1.4889 .7746
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .2976 .37291 .986 -.9761 1.5713
    6-10 ป .0119 .37291 1.000 -1.2618 1.2856
    16-20 ป -.2167 .28631 .989 -1.1946 .7613
    21-25 ป .1389 .34575 .999 -1.0421 1.3198
    26 ปขึ้นไป -.3452 .27054 .896 -1.2693 .5788
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .5143 .34434 .815 -.6618 1.6904
    6-10 ป .2286 .34434 .994 -.9476 1.4047
    11-15 ป .2167 .28631 .989 -.7613 1.1946
    21-25 ป .3556 .31472 .936 -.7194 1.4305
    26 ปขึ้นไป -.1286 .22956 .997 -.9127 .6555
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1587 .39514 .999 -1.1909 1.5084
    6-10 ป -.1270 .39514 1.000 -1.4766 1.2227
    11-15 ป -.1389 .34575 .999 -1.3198 1.0421
    16-20 ป -.3556 .31472 .936 -1.4305 .7194
    26 ปขึ้นไป -.4841 .30044 .761 -1.5103 .5421
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .6429 .33134 .587 -.4889 1.7746
    6-10 ป .3571 .33134 .947 -.7746 1.4889
    11-15 ป .3452 .27054 .896 -.5788 1.2693
    16-20 ป .1286 .22956 .997 -.6555 .9127
    21-25 ป .4841 .30044 .761 -.5421 1.5103
สินคาท่ีรับจาก
โรงงานอยูใน
สภาพดี ไม
ชํารุดเสียหาย 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.2857 .41324 .993 -1.6972 1.1258

    11-15 ป -.0714 .36768 1.000 -1.3273 1.1844
    16-20 ป -.4714 .33951 .857 -1.6311 .6882
    21-25 ป -.1270 .38961 1.000 -1.4577 1.2038
    26 ปขึ้นไป -.6429 .32670 .571 -1.7587 .4730
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .2857 .41324 .993 -1.1258 1.6972
    11-15 ป .2143 .36768 .997 -1.0416 1.4702
    16-20 ป -.1857 .33951 .998 -1.3454 .9739
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย  (ตอ) 

    21-25 ป .1587 .38961 .999 -1.1720 1.4895
    26 ปขึ้นไป -.3571 .32670 .944 -1.4730 .7587
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .0714 .36768 1.000 -1.1844 1.3273
    6-10 ป -.2143 .36768 .997 -1.4702 1.0416
    16-20 ป -.4000 .28230 .846 -1.3642 .5642
    21-25 ป -.0556 .34091 1.000 -1.2200 1.1089
    26 ปขึ้นไป -.5714 .26675 .474 -1.4825 .3397
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .4714 .33951 .857 -.6882 1.6311
    6-10 ป .1857 .33951 .998 -.9739 1.3454
    11-15 ป .4000 .28230 .846 -.5642 1.3642
    21-25 ป .3444 .31031 .940 -.7155 1.4044
    26 ปขึ้นไป -.1714 .22634 .989 -.9445 .6017
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1270 .38961 1.000 -1.2038 1.4577
    6-10 ป -.1587 .38961 .999 -1.4895 1.1720
    11-15 ป .0556 .34091 1.000 -1.1089 1.2200
    16-20 ป -.3444 .31031 .940 -1.4044 .7155
    26 ปขึ้นไป -.5159 .29624 .695 -1.5277 .4960
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .6429 .32670 .571 -.4730 1.7587
    6-10 ป .3571 .32670 .944 -.7587 1.4730
    11-15 ป .5714 .26675 .474 -.3397 1.4825
    16-20 ป .1714 .22634 .989 -.6017 .9445
    21-25 ป .5159 .29624 .695 -.4960 1.5277
บริษัทเอสซีจี ฯ 
มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการ
ขาย 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.2857 .43592 .994 -1.7747 1.2032

    11-15 ป -.3214 .38787 .983 -1.6462 1.0034
    16-20 ป -.7214 .35815 .545 -1.9447 .5019
    21-25 ป -.3492 .41099 .981 -1.7530 1.0546
    26 ปขึ้นไป -.8571 .34463 .300 -2.0343 .3200
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .2857 .43592 .994 -1.2032 1.7747
    11-15 ป -.0357 .38787 1.000 -1.3605 1.2891
    16-20 ป -.4357 .35815 .914 -1.6590 .7876
    21-25 ป -.0635 .41099 1.000 -1.4673 1.3403
    26 ปขึ้นไป -.5714 .34463 .738 -1.7485 .6057
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .3214 .38787 .983 -1.0034 1.6462
    6-10 ป .0357 .38787 1.000 -1.2891 1.3605
    16-20 ป -.4000 .29779 .874 -1.4171 .6171
    21-25 ป -.0278 .35962 1.000 -1.2561 1.2005
    26 ปขึ้นไป -.5357 .28139 .607 -1.4968 .4254
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .7214 .35815 .545 -.5019 1.9447
    6-10 ป .4357 .35815 .914 -.7876 1.6590
    11-15 ป .4000 .29779 .874 -.6171 1.4171
    21-25 ป .3722 .32735 .934 -.7459 1.4903
    26 ปขึ้นไป -.1357 .23876 .997 -.9512 .6798
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย  (ตอ) 

  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .3492 .41099 .981 -1.0546 1.7530
    6-10 ป .0635 .41099 1.000 -1.3403 1.4673
    11-15 ป .0278 .35962 1.000 -1.2005 1.2561
    16-20 ป -.3722 .32735 .934 -1.4903 .7459
    26 ปขึ้นไป -.5079 .31250 .754 -1.5753 .5594
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .8571 .34463 .300 -.3200 2.0343
    6-10 ป .5714 .34463 .738 -.6057 1.7485
    11-15 ป .5357 .28139 .607 -.4254 1.4968
    16-20 ป .1357 .23876 .997 -.6798 .9512
    21-25 ป .5079 .31250 .754 -.5594 1.5753
บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถจัดสง
สินคาไดตรง
เวลาที่ตองการ 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.2857 .42579 .994 -1.7401 1.1686

    11-15 ป -.2381 .37885 .995 -1.5321 1.0559
    16-20 ป -.6714 .34982 .598 -1.8663 .5234
    21-25 ป -.5714 .40144 .844 -1.9426 .7997
    26 ปขึ้นไป -.8214 .33662 .321 -1.9712 .3283
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .2857 .42579 .994 -1.1686 1.7401
    11-15 ป .0476 .37885 1.000 -1.2464 1.3416
    16-20 ป -.3857 .34982 .942 -1.5806 .8091
    21-25 ป -.2857 .40144 .992 -1.6569 1.0855
    26 ปขึ้นไป -.5357 .33662 .770 -1.6855 .6140
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .2381 .37885 .995 -1.0559 1.5321
    6-10 ป -.0476 .37885 1.000 -1.3416 1.2464
    16-20 ป -.4333 .29087 .816 -1.4268 .5602
    21-25 ป -.3333 .35126 .969 -1.5331 .8664
    26 ปขึ้นไป -.5833 .27485 .485 -1.5221 .3554
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .6714 .34982 .598 -.5234 1.8663
    6-10 ป .3857 .34982 .942 -.8091 1.5806
    11-15 ป .4333 .29087 .816 -.5602 1.4268
    21-25 ป .1000 .31974 1.000 -.9921 1.1921
    26 ปขึ้นไป -.1500 .23321 .995 -.9466 .6466
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .40144 .844 -.7997 1.9426
    6-10 ป .2857 .40144 .992 -1.0855 1.6569
    11-15 ป .3333 .35126 .969 -.8664 1.5331
    16-20 ป -.1000 .31974 1.000 -1.1921 .9921
    26 ปขึ้นไป -.2500 .30523 .984 -1.2926 .7926
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .8214 .33662 .321 -.3283 1.9712
    6-10 ป .5357 .33662 .770 -.6140 1.6855
    11-15 ป .5833 .27485 .485 -.3554 1.5221
    16-20 ป .1500 .23321 .995 -.6466 .9466
    21-25 ป .2500 .30523 .984 -.7926 1.2926
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย (ตอ)  

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถ
ดําเนินการให
โรงงานผลิต
สินคาใหตรงกับ
ความตองการ
ของผูบริโภค 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.4286 .43527 .964 -1.9153 1.0582

    11-15 ป -.0952 .38728 1.000 -1.4181 1.2276
    16-20 ป -.4286 .35761 .919 -1.6500 .7929
    21-25 ป .2381 .41038 .997 -1.1636 1.6398
    26 ปขึ้นไป -.5357 .34411 .787 -1.7111 .6396
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .4286 .43527 .964 -1.0582 1.9153
    11-15 ป .3333 .38728 .980 -.9895 1.6562
    16-20 ป .0000 .35761 1.000 -1.2215 1.2215
    21-25 ป .6667 .41038 .755 -.7350 2.0684
    26 ปขึ้นไป -.1071 .34411 1.000 -1.2825 1.0682
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .0952 .38728 1.000 -1.2276 1.4181
    6-10 ป -.3333 .38728 .980 -1.6562 .9895
    16-20 ป -.3333 .29735 .938 -1.3490 .6823
    21-25 ป .3333 .35908 .972 -.8932 1.5598
    26 ปขึ้นไป -.4405 .28097 .782 -1.4002 .5192
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .4286 .35761 .919 -.7929 1.6500
    6-10 ป .0000 .35761 1.000 -1.2215 1.2215
    11-15 ป .3333 .29735 .938 -.6823 1.3490
    21-25 ป .6667 .32686 .531 -.4498 1.7831
    26 ปขึ้นไป -.1071 .23841 .999 -.9215 .7072
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป -.2381 .41038 .997 -1.6398 1.1636
    6-10 ป -.6667 .41038 .755 -2.0684 .7350
    11-15 ป -.3333 .35908 .972 -1.5598 .8932
    16-20 ป -.6667 .32686 .531 -1.7831 .4498
    26 ปขึ้นไป -.7738 .31203 .303 -1.8396 .2920
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .5357 .34411 .787 -.6396 1.7111
    6-10 ป .1071 .34411 1.000 -1.0682 1.2825
    11-15 ป .4405 .28097 .782 -.5192 1.4002
    16-20 ป .1071 .23841 .999 -.7072 .9215
    21-25 ป .7738 .31203 .303 -.2920 1.8396
รวมดานการ
จําหนายบริการ 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป -.2619 .32646 .985 -1.3770 .8532

    11-15 ป -.2758 .29047 .969 -1.2679 .7164
    16-20 ป -.5452 .26822 .535 -1.4614 .3709
    21-25 ป -.1878 .30779 .996 -1.2391 .8635
    26 ปขึ้นไป -.6726 .25809 .249 -1.5542 .2089
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .2619 .32646 .985 -.8532 1.3770
    11-15 ป -.0139 .29047 1.000 -1.0060 .9783
    16-20 ป -.2833 .26822 .951 -1.1995 .6328
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย (ตอ)  

    21-25 ป .0741 .30779 1.000 -.9772 1.1254
    26 ปขึ้นไป -.4107 .25809 .771 -1.2923 .4708
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .2758 .29047 .969 -.7164 1.2679
    6-10 ป .0139 .29047 1.000 -.9783 1.0060
    16-20 ป -.2694 .22302 .916 -1.0312 .4923
    21-25 ป .0880 .26932 1.000 -.8319 1.0079
    26 ปขึ้นไป -.3968 .21073 .618 -1.1166 .3230
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .5452 .26822 .535 -.3709 1.4614
    6-10 ป .2833 .26822 .951 -.6328 1.1995
    11-15 ป .2694 .22302 .916 -.4923 1.0312
    21-25 ป .3574 .24515 .830 -.4799 1.1947
    26 ปขึ้นไป -.1274 .17881 .992 -.7381 .4834
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1878 .30779 .996 -.8635 1.2391
    6-10 ป -.0741 .30779 1.000 -1.1254 .9772
    11-15 ป -.0880 .26932 1.000 -1.0079 .8319
    16-20 ป -.3574 .24515 .830 -1.1947 .4799
    26 ปขึ้นไป -.4848 .23403 .513 -1.2841 .3146
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .6726 .25809 .249 -.2089 1.5542
    6-10 ป .4107 .25809 .771 -.4708 1.2923
    11-15 ป .3968 .21073 .618 -.3230 1.1166
    16-20 ป .1274 .17881 .992 -.4834 .7381
    21-25 ป .4848 .23403 .513 -.3146 1.2841
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทน
จําหนาย   
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 4.596 5 .919 .849 .519

Within 
Groups 83.356 77 1.083    

การดําเนินธุรกิจระหวาง
บริษัทเอสซีจี ฯ และ
ผูแทนจําหนายมีความ
สะดวก เชน การตอรอง
ราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 
  
  

Total 

87.952 82      

Between 
Groups 2.811 5 .562 .600 .700

Within 
Groups 72.177 77 .937    

กลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอสซีจี 
ฯ ท่ีมีตอผูแทนจําหนาย
มีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาผูแทนจําหนาย 
เปนตน 
  
  

Total 

74.988 82      

Between 
Groups 7.000 5 1.400 1.732 .137

Within 
Groups 62.229 77 .808    

บริษัทเอสซีจี ฯ
ดําเนินการตามพันธะ
สัญญาท่ีมีตอผูแทน
จําหนายโดยตลอด 
  
  

Total 
69.229 82      

Between 
Groups 4.506 5 .901 1.397 .235

Within 
Groups 49.663 77 .645    

บริษัทเอสซีจี ฯให
ความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี 
  
  

Total 54.169 82      

Between 
Groups 5.696 5 1.139 1.236 .301

Within 
Groups 71.002 77 .922    

บริษัทเอสซีจี ฯ ได
สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ธุรกิจของผูแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง 
  
  

Total 76.699 82      

Between 
Groups 6.823 5 1.365 1.588 .173

Within 
Groups 66.165 77 .859    

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหารความ
ขัดแยงระหวางบริษัท
และผูแทนจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  
  

Total 
72.988 82      
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แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทน
จําหนาย  (ตอ) 

 
Between 
Groups 5.485 5 1.097 1.754 .132

Within 
Groups 48.153 77 .625    

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการ
ส่ือสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความ
เขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัทได
อยางรวดเร็ว 
  
  

Total 

53.639 82      

Between 
Groups 5.194 5 1.039 1.739 .136

Within 
Groups 45.987 77 .597    

มีการเปดโอกาสใหมี
การสื่อสารสองทาง
ระหวางบริษัท 
  
  Total 51.181 82      

Between 
Groups 5.209 5 1.042 1.058 .390

Within 
Groups 75.779 77 .984    

บริษัทเอสซีจี ฯ มี
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 
  
  

Total 
80.988 82      

Between 
Groups 3.691 5 .738 1.552 .184

Within 
Groups 36.617 77 .476    

รวมการจัดจําหนาย
ความสัมพันธกับลูกคา 
  
  

Total 40.308 82      
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แสดงคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย  
 
 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธท่ีบริษัท
เอสซีจี ฯ ทําใหผูแทน
จําหนาย  (Brand Home 
Mart 

Between Groups

7.593 5 1.519 1.709 .143

  Within Groups 68.431 77 .889   
  Total 76.024 82     
การสงเสริมการขายที่
ใหกับผูแทนจําหนาย 

Between Groups 6.013 5 1.203 1.427 .224

  Within Groups 64.902 77 .843   
  Total 70.916 82     
พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ 

Between Groups 5.454 5 1.091 2.041 .082

  Within Groups 41.148 77 .534   
  Total 

46.602 82     

พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ เขาใจความตองการของ
ลูกคา 

Between Groups
7.200 5 1.440 2.495 .038

  Within Groups 44.438 77 .577   
  Total 51.639 82     
พนักงานขายของเอสซีจี 
ฯ มีความชํานาญและมี
ความรูความสามารถใน
การขาย 

Between Groups

6.248 5 1.250 2.570 .033

  Within Groups 37.439 77 .486   
  Total 43.687 82     
ความกระตือรือรนในการ
ขายของพนักงานเอสซีจี 
ฯ 

Between Groups
6.921 5 1.384 2.786 .023

  Within Groups 38.260 77 .497   
  Total 45.181 82     
ความชัดเจนของขอมูล
ตางๆ ท่ีพนักงานเอสซีจี ฯ 
อธิบายใหผูแทนจําหนาย
ทราบ 

Between Groups

6.837 5 1.367 1.596 .171

  Within Groups 65.958 77 .857   
  Total 72.795 82     
รวมดานการสงเสริม
การตลาด 

Between Groups 5.559 5 1.112 2.880 .019

  Within Groups 29.721 77 .386   
  Total 35.280 82     
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แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย  
 Multiple Comparisons 
 
Scheffe  

Dependent 
Variable 

(I) ระยะเวลาที่
ไดรับแตงต้ัง
เปนผูแทน
จําหนายบริษัท
เอสซีจี 
เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท 

(J) ระยะเวลาที่ไดรับ
แตงต้ังเปนผูแทน
จําหนายบริษัทเอสซี
จี เน็ตเวิรค แมเนจ
เมนท 

Mean 
Differenc
e (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
ท่ีบริษัทเอสซีจี ฯ 
ทําใหผูแทน
จําหนาย  (Brand 
Home Mart 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.5714 .50390 .935 -2.2926 1.1497

    11-15 ป -.2024 .44835 .999 -1.7338 1.3290
    16-20 ป -.8857 .41400 .476 -2.2998 .5284
    21-25 ป -.2857 .47508 .996 -1.9084 1.3370
    26 ปขึ้นไป -.2143 .39837 .998 -1.5750 1.1464
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .50390 .935 -1.1497 2.2926
    11-15 ป .3690 .44835 .984 -1.1624 1.9004
    16-20 ป -.3143 .41400 .989 -1.7284 1.0998
    21-25 ป .2857 .47508 .996 -1.3370 1.9084
    26 ปขึ้นไป .3571 .39837 .976 -1.0035 1.7178
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .2024 .44835 .999 -1.3290 1.7338
    6-10 ป -.3690 .44835 .984 -1.9004 1.1624
    16-20 ป -.6833 .34423 .561 -1.8591 .4924
    21-25 ป -.0833 .41570 1.000 -1.5032 1.3365
    26 ปขึ้นไป -.0119 .32527 1.000 -1.1229 1.0991
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .8857 .41400 .476 -.5284 2.2998
    6-10 ป .3143 .41400 .989 -1.0998 1.7284
    11-15 ป .6833 .34423 .561 -.4924 1.8591
    21-25 ป .6000 .37839 .773 -.6925 1.8925
    26 ปขึ้นไป .6714 .27600 .325 -.2713 1.6141
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .2857 .47508 .996 -1.3370 1.9084
    6-10 ป -.2857 .47508 .996 -1.9084 1.3370
    11-15 ป .0833 .41570 1.000 -1.3365 1.5032
    16-20 ป -.6000 .37839 .773 -1.8925 .6925
    26 ปขึ้นไป .0714 .36123 1.000 -1.1624 1.3053
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .2143 .39837 .998 -1.1464 1.5750
    6-10 ป -.3571 .39837 .976 -1.7178 1.0035
    11-15 ป .0119 .32527 1.000 -1.0991 1.1229
    16-20 ป -.6714 .27600 .325 -1.6141 .2713
    21-25 ป -.0714 .36123 1.000 -1.3053 1.1624
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แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 
 Multiple Comparisons 
 
การสงเสริมการ
ขายที่ใหกับ
ผูแทนจําหนาย 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 
-.5714 .49074 .928 -2.2476 1.1048

    11-15 ป -.1190 .43664 1.000 -1.6104 1.3723
    16-20 ป -.8357 .40318 .512 -2.2128 .5414
    21-25 ป -.6190 .46267 .876 -2.1994 .9613
    26 ปขึ้นไป -.4286 .38796 .942 -1.7537 .8966
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .49074 .928 -1.1048 2.2476
    11-15 ป .4524 .43664 .955 -1.0390 1.9438
    16-20 ป -.2643 .40318 .994 -1.6414 1.1128
    21-25 ป -.0476 .46267 1.000 -1.6279 1.5327
    26 ปขึ้นไป .1429 .38796 1.000 -1.1823 1.4680
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .1190 .43664 1.000 -1.3723 1.6104
    6-10 ป -.4524 .43664 .955 -1.9438 1.0390
    16-20 ป -.7167 .33524 .477 -1.8617 .4284
    21-25 ป -.5000 .40484 .908 -1.8828 .8828
    26 ปขึ้นไป -.3095 .31677 .965 -1.3915 .7724
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .8357 .40318 .512 -.5414 2.2128
    6-10 ป .2643 .40318 .994 -1.1128 1.6414
    11-15 ป .7167 .33524 .477 -.4284 1.8617
    21-25 ป .2167 .36851 .997 -1.0420 1.4754
    26 ปขึ้นไป .4071 .26879 .806 -.5109 1.3252
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .6190 .46267 .876 -.9613 2.1994
    6-10 ป .0476 .46267 1.000 -1.5327 1.6279
    11-15 ป .5000 .40484 .908 -.8828 1.8828
    16-20 ป -.2167 .36851 .997 -1.4754 1.0420
    26 ปขึ้นไป .1905 .35179 .998 -1.0111 1.3921
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .4286 .38796 .942 -.8966 1.7537
    6-10 ป -.1429 .38796 1.000 -1.4680 1.1823
    11-15 ป .3095 .31677 .965 -.7724 1.3915
    16-20 ป -.4071 .26879 .806 -1.3252 .5109
    21-25 ป -.1905 .35179 .998 -1.3921 1.0111
พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ พูดจา
ออนนอม/สุภาพ 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 
-.7143 .39075 .649 -2.0489 .6204

    11-15 ป -.1905 .34767 .998 -1.3780 .9970
    16-20 ป -.6571 .32103 .527 -1.7537 .4394
    21-25 ป .0317 .36840 1.000 -1.2266 1.2901
    26 ปขึ้นไป -.4643 .30891 .811 -1.5194 .5908
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .7143 .39075 .649 -.6204 2.0489
    11-15 ป .5238 .34767 .809 -.6637 1.7113
    16-20 ป .0571 .32103 1.000 -1.0394 1.1537
    21-25 ป .7460 .36840 .539 -.5123 2.0044
    26 ปขึ้นไป .2500 .30891 .985 -.8051 1.3051
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แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 

Multiple Comparisons 
 
 11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .1905 .34767 .998 -.9970 1.3780
    6-10 ป -.5238 .34767 .809 -1.7113 .6637
    16-20 ป -.4667 .26693 .691 -1.3784 .4451
    21-25 ป .2222 .32235 .993 -.8788 1.3233
    26 ปขึ้นไป -.2738 .25223 .946 -1.1353 .5877
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .6571 .32103 .527 -.4394 1.7537
    6-10 ป -.0571 .32103 1.000 -1.1537 1.0394
    11-15 ป .4667 .26693 .691 -.4451 1.3784
    21-25 ป .6889 .29342 .366 -.3133 1.6911
    26 ปขึ้นไป .1929 .21402 .976 -.5382 .9239
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป -.0317 .36840 1.000 -1.2901 1.2266
    6-10 ป -.7460 .36840 .539 -2.0044 .5123
    11-15 ป -.2222 .32235 .993 -1.3233 .8788
    16-20 ป -.6889 .29342 .366 -1.6911 .3133
    26 ปขึ้นไป -.4960 .28011 .680 -1.4528 .4607
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .4643 .30891 .811 -.5908 1.5194
    6-10 ป -.2500 .30891 .985 -1.3051 .8051
    11-15 ป .2738 .25223 .946 -.5877 1.1353
    16-20 ป -.1929 .21402 .976 -.9239 .5382
    21-25 ป .4960 .28011 .680 -.4607 1.4528
พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ เขา
ใจความตองการ
ของลูกคา 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.4286 .40607 .952 -1.8155 .9584

    11-15 ป -.3810 .36130 .952 -1.6150 .8531
    16-20 ป -1.0143 .33362 .113 -2.1538 .1252
    21-25 ป -.3810 .38284 .962 -1.6886 .9267
    26 ปขึ้นไป -.5000 .32102 .786 -1.5965 .5965
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .4286 .40607 .952 -.9584 1.8155
    11-15 ป .0476 .36130 1.000 -1.1865 1.2817
    16-20 ป -.5857 .33362 .688 -1.7252 .5538
    21-25 ป .0476 .38284 1.000 -1.2600 1.3553
    26 ปขึ้นไป -.0714 .32102 1.000 -1.1679 1.0251
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .3810 .36130 .952 -.8531 1.6150
    6-10 ป -.0476 .36130 1.000 -1.2817 1.1865
    16-20 ป -.6333 .27740 .399 -1.5808 .3142
    21-25 ป .0000 .33499 1.000 -1.1442 1.1442
    26 ปขึ้นไป -.1190 .26212 .999 -1.0143 .7762
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป 1.0143 .33362 .113 -.1252 2.1538
    6-10 ป .5857 .33362 .688 -.5538 1.7252
    11-15 ป .6333 .27740 .399 -.3142 1.5808
    21-25 ป .6333 .30493 .510 -.4082 1.6748
    26 ปขึ้นไป .5143 .22241 .384 -.2454 1.2740
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .3810 .38284 .962 -.9267 1.6886
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 
 Multiple Comparisons 

    6-10 ป -.0476 .38284 1.000 -1.3553 1.2600
    11-15 ป .0000 .33499 1.000 -1.1442 1.1442
    16-20 ป -.6333 .30493 .510 -1.6748 .4082
    26 ปขึ้นไป -.1190 .29109 .999 -1.1133 .8752
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .5000 .32102 .786 -.5965 1.5965
    6-10 ป .0714 .32102 1.000 -1.0251 1.1679
    11-15 ป .1190 .26212 .999 -.7762 1.0143
    16-20 ป -.5143 .22241 .384 -1.2740 .2454
    21-25 ป .1190 .29109 .999 -.8752 1.1133
พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ มีความ
ชํานาญและมี
ความรู
ความสามารถใน
การขาย 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.5714 .37272 .797 -1.8445 .7016

    11-15 ป -.5238 .33163 .776 -1.6565 .6089
    16-20 ป -1.0071 .30622 .067 -2.0531 .0388
    21-25 ป -.4127 .35140 .925 -1.6130 .7876
    26 ปขึ้นไป -.5714 .29466 .587 -1.5779 .4350
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .37272 .797 -.7016 1.8445
    11-15 ป .0476 .33163 1.000 -1.0851 1.1803
    16-20 ป -.4357 .30622 .844 -1.4817 .6102
    21-25 ป .1587 .35140 .999 -1.0415 1.3590
    26 ปขึ้นไป .0000 .29466 1.000 -1.0065 1.0065
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .5238 .33163 .776 -.6089 1.6565
    6-10 ป -.0476 .33163 1.000 -1.1803 1.0851
    16-20 ป -.4833 .25462 .610 -1.3530 .3863
    21-25 ป .1111 .30748 1.000 -.9391 1.1613
    26 ปขึ้นไป -.0476 .24059 1.000 -.8694 .7741
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป 1.0071 .30622 .067 -.0388 2.0531
    6-10 ป .4357 .30622 .844 -.6102 1.4817
    11-15 ป .4833 .25462 .610 -.3863 1.3530
    21-25 ป .5944 .27988 .484 -.3615 1.5504
    26 ปขึ้นไป .4357 .20415 .478 -.2616 1.1330
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .4127 .35140 .925 -.7876 1.6130
    6-10 ป -.1587 .35140 .999 -1.3590 1.0415
    11-15 ป -.1111 .30748 1.000 -1.1613 .9391
    16-20 ป -.5944 .27988 .484 -1.5504 .3615
    26 ปขึ้นไป -.1587 .26719 .996 -1.0713 .7539
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .29466 .587 -.4350 1.5779
    6-10 ป .0000 .29466 1.000 -1.0065 1.0065
    11-15 ป .0476 .24059 1.000 -.7741 .8694
    16-20 ป -.4357 .20415 .478 -1.1330 .2616
    21-25 ป .1587 .26719 .996 -.7539 1.0713
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 
 Multiple Comparisons 

ความกระตือรือรน
ในการขายของ
พนักงานเอสซีจี ฯ 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 
-.7143 .37678 .611 -2.0012 .5727

    11-15 ป -.4405 .33524 .884 -1.5855 .7046
    16-20 ป -.9071 .30956 .141 -1.9645 .1502
    21-25 ป -.1905 .35523 .998 -1.4038 1.0229
    26 ปขึ้นไป -.7500 .29787 .286 -1.7674 .2674
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .7143 .37678 .611 -.5727 2.0012
    11-15 ป .2738 .33524 .984 -.8713 1.4189
    16-20 ป -.1929 .30956 .995 -1.2502 .8645
    21-25 ป .5238 .35523 .823 -.6895 1.7372
    26 ปขึ้นไป -.0357 .29787 1.000 -1.0531 .9817
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .4405 .33524 .884 -.7046 1.5855
    6-10 ป -.2738 .33524 .984 -1.4189 .8713
    16-20 ป -.4667 .25739 .657 -1.3458 .4125
    21-25 ป .2500 .31083 .985 -.8117 1.3117
    26 ปขึ้นไป -.3095 .24321 .897 -1.1402 .5212
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .9071 .30956 .141 -.1502 1.9645
    6-10 ป .1929 .30956 .995 -.8645 1.2502
    11-15 ป .4667 .25739 .657 -.4125 1.3458
    21-25 ป .7167 .28294 .280 -.2497 1.6831
    26 ปขึ้นไป .1571 .20637 .989 -.5477 .8620
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1905 .35523 .998 -1.0229 1.4038
    6-10 ป -.5238 .35523 .823 -1.7372 .6895
    11-15 ป -.2500 .31083 .985 -1.3117 .8117
    16-20 ป -.7167 .28294 .280 -1.6831 .2497
    26 ปขึ้นไป -.5595 .27010 .513 -1.4821 .3630
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .7500 .29787 .286 -.2674 1.7674
    6-10 ป .0357 .29787 1.000 -.9817 1.0531
    11-15 ป .3095 .24321 .897 -.5212 1.1402
    16-20 ป -.1571 .20637 .989 -.8620 .5477
    21-25 ป .5595 .27010 .513 -.3630 1.4821
ความชัดเจนของ
ขอมูลตางๆ ท่ี
พนักงานเอสซีจี ฯ 
อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 

-.5714 .49471 .930 -2.2612 1.1183

    11-15 ป -.4643 .44017 .952 -1.9678 1.0392
    16-20 ป -.9143 .40645 .416 -2.3026 .4740
    21-25 ป -.1587 .46642 1.000 -1.7519 1.4344
    26 ปขึ้นไป -.7143 .39111 .650 -2.0502 .6216
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .5714 .49471 .930 -1.1183 2.2612
    11-15 ป .1071 .44017 1.000 -1.3963 1.6106
    16-20 ป -.3429 .40645 .982 -1.7311 1.0454
    21-25 ป .4127 .46642 .977 -1.1804 2.0058
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แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 
 Multiple Comparisons 

    26 ปขึ้นไป -.1429 .39111 1.000 -1.4787 1.1930
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .4643 .44017 .952 -1.0392 1.9678
    6-10 ป -.1071 .44017 1.000 -1.6106 1.3963
    16-20 ป -.4500 .33795 .878 -1.6043 .7043
    21-25 ป .3056 .40812 .989 -1.0884 1.6995
    26 ปขึ้นไป -.2500 .31934 .987 -1.3407 .8407
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .9143 .40645 .416 -.4740 2.3026
    6-10 ป .3429 .40645 .982 -1.0454 1.7311
    11-15 ป .4500 .33795 .878 -.7043 1.6043
    21-25 ป .7556 .37149 .534 -.5133 2.0244
    26 ปขึ้นไป .2000 .27097 .990 -.7255 1.1255
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .1587 .46642 1.000 -1.4344 1.7519
    6-10 ป -.4127 .46642 .977 -2.0058 1.1804
    11-15 ป -.3056 .40812 .989 -1.6995 1.0884
    16-20 ป -.7556 .37149 .534 -2.0244 .5133
    26 ปขึ้นไป -.5556 .35464 .782 -1.7669 .6558
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .7143 .39111 .650 -.6216 2.0502
    6-10 ป .1429 .39111 1.000 -1.1930 1.4787
    11-15 ป .2500 .31934 .987 -.8407 1.3407
    16-20 ป -.2000 .27097 .990 -1.1255 .7255
    21-25 ป .5556 .35464 .782 -.6558 1.7669
รวมดานการ
สงเสริมการตลาด 

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป -.5918 .33208 .673 -1.7261 .5424

    11-15 ป -.3316 .29547 .938 -1.3409 .6776
    16-20 ป -.8888 .27284 .072 -1.8207 .0431
    21-25 ป -.2880 .31309 .973 -1.3574 .7814
    26 ปขึ้นไป -.5204 .26254 .563 -1.4171 .3763
  6-10 ป ตํ่ากวา 5 ป .5918 .33208 .673 -.5424 1.7261
    11-15 ป .2602 .29547 .978 -.7490 1.2694
    16-20 ป -.2969 .27284 .945 -1.2288 .6350
    21-25 ป .3039 .31309 .966 -.7656 1.3733
    26 ปขึ้นไป .0714 .26254 1.000 -.8253 .9682
  11-15 ป ตํ่ากวา 5 ป .3316 .29547 .938 -.6776 1.3409
    6-10 ป -.2602 .29547 .978 -1.2694 .7490
    16-20 ป -.5571 .22686 .314 -1.3320 .2177
    21-25 ป .0437 .27396 1.000 -.8921 .9794
    26 ปขึ้นไป -.1888 .21436 .978 -.9209 .5434
  16-20 ป ตํ่ากวา 5 ป .8888 .27284 .072 -.0431 1.8207
    6-10 ป .2969 .27284 .945 -.6350 1.2288
    11-15 ป .5571 .22686 .314 -.2177 1.3320
    21-25 ป .6008 .24937 .336 -.2510 1.4526
    26 ปขึ้นไป .3684 .18189 .539 -.2529 .9896
  21-25 ป ตํ่ากวา 5 ป .2880 .31309 .973 -.7814 1.3574
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แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบรายคูความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย (ตอ) 
   6-10 ป -.3039 .31309 .966 -1.3733 .7656
    11-15 ป -.0437 .27396 1.000 -.9794 .8921
    16-20 ป -.6008 .24937 .336 -1.4526 .2510
    26 ปขึ้นไป -.2324 .23806 .965 -1.0455 .5807
  26 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป .5204 .26254 .563 -.3763 1.4171
    6-10 ป -.0714 .26254 1.000 -.9682 .8253
    11-15 ป .1888 .21436 .978 -.5434 .9209
    16-20 ป -.3684 .18189 .539 -.9896 .2529
    21-25 ป .2324 .23806 .965 -.5807 1.0455

 Multiple Comparisons 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล  นายศฤงคาร  ตั้งประกอบ 
 

วัน เดือน ป เกิด  10 กรกฎาคม 2523 

 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลราษฎรบํารุง  

ปการศึกษา 2538 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียน  

ปการศึกษา 2540 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2544 

 

ประสบการณการทาํงาน พ.ศ.2544 - 2546 นักการตลาด บริษัท ซิเมนตไทยการตลาด จํากัด 

 พ.ศ.2547 - 2548 ผูแทนขาย ภาคเหนือ บริษัท ซิเมนตไทยการตลาด 

จํากัด 
   พ.ศ.2548 - 2549 Retail Specialist ภาคเหนือ บริษัท ซิเมนตไทย 

การตลาด จํากดั 

พ.ศ.2550 - 2551 Dealer Advisor ภาคเหนือ บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 

แมเนจเมนท จาํกัด 
พ.ศ.2551 – ปจจุบัน ผูจัดการคาสง ภาคนครหลวง บริษทั เอสซีจี 

เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากดั 
 

 

 
 


