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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนาย

ในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics)  ไดแก ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสอง
กลุมประชากร (T-test)   และการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมประชากร (One 
Way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงหรือมีหนาที่ภายใน
รานคือ เปนเจาของราน  สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส  มีอายุ 50-59 ป ระดับการศึกษา
สูงสุดคือ ปริญญาตรี มียอดขายเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 5,000,000 บาท มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจ 26 ปขึ้นไป   และมีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจ
เมนท มากที่สุด คือ 26 ปขึ้นไป 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทแอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด พบวา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ 
เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก บริการจริงที่ไดรับสูงสุดคือสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน และมี
ความไมพึงพอใจสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา  อยางไรก็ตาม
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจในระดับปานกลางตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังสูงสุดคือ มีการใหสวนลดเงิน
สด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา บริการจริงที่ไดรับสูงสุดคือ ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มี



 จ 

ความเหมาะสม และมีความไมพึงพอใจสูงสุดคือ ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม 
อยางก็ตามโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจมากตอปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
สูงสุดคือ สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย และบริการจริงที่ไดรับสูงสุดคือ มี
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา และมีความไมพึงพอใจสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย   อยางก็ตามโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจปานกลางตอปจจัย
ดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
สูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) และบริการจริงที่
ไดรับสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส) และมีความไมพึงพอใจสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุน
โดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุน
การจัดเก็บสินคา เปนตน)  อยางก็ตามโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจมากตอปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคาดหวังสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง บริการจริงที่ไดรับสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี และมีความไมพึงพอใจสูงสุดคือ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซจี ีฯ 
ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน  อยางก็ตามโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจ
ปานกลางตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังสูงสุดคือ 
พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ บริการจริงที่ไดรับสูงสุดคือ พนักงานขายของเอส
ซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ และมีความไมพึงพอใจสูงสุดคือ การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทน
จําหนาย  อยางก็ตามโดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจปานกลางตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to investigate the satisfaction of dealers in northern 
Thailand towards marketing mix factors of SCG Network Management Company Limited. Data 
analysis was conducted in  descriptive statistics consisting of frequencies, percentages, means, 
and standard deviation. The Inferential Statistics applied to this study were T-test and One Way 
ANOVA. 

Based upon the findings, most respondents were  shop owners. Most were married 
male whose ages were between 50 – 59 years and the highest educational level was Bachelor’s 
degree. Their average monthly sales  was less than 5,000,000 baht. It was found that most 
respondents  had operated their businesses for more than 26 years and had mostly been appointed 
to be dealers for SCG Network Management Company Limited for more than 26 years. 

The studying results on the satisfaction towards marketing mix factors of SCG 
Network Management Company Limited were shown hereafter. 

In terms of the product factor, the respondents paid their highest expectation on the 
fame of the company while the satisfaction of actual service perceived performance was paid to 
the standard quality of products. They were, however, unsatisfied the most with the product 
designing/reproducing service that the company offered. However, the respondents were 
unsatisfied with  the overall product factor at  a medium level.  
 In terms of price, the respondents paid their highest expectation on the discounts; 
the discount for cash/quantity/trade, while the satisfaction of actual service perceived 
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performance was paid to the appropriate credit period. They were, however, unsatisfied with the 
appropriateness of concurring profits for dealers. However, the respondents were unsatisfied with  
the overall price factor at the highest level.  
 In terms of place and customer services, the respondents paid their highest 
expectation on the good condition, without any damage, of products as received from the factory 
while the satisfaction of actual service perceived performance was paid to the convenience found 
in ordering process. They were, however, unsatisfied with the sufficiency of the product amounts 
to be sold. However, the respondents were unsatisfied with  the overall place and customer 
services factor at a medium level. 
 In terms of place and supply chain management, the respondents paid the highest 
expectation on the company’s ability in reducing overall distributing costs (such as product cost, 
transportation cost, and storage cost, for example) in the most effective way. The actual service 
perceived performance that they satisfied the most was mentioned to the company’s ability in 
managing the effective collaborative exchanges (especially for the SCG Logistics section). 
However, the respondents were unsatisfied with the effectiveness in reducing overall distributing 
costs (such as product cost, transportation cost, and storage cost, for example). However, the 
respondents were unsatisfied with  the overall place and supply chain management factor in a 
high level. 

In terms of place and customer relationship management, the respondents paid the 
highest expectation on the establishment of reliance towards the business of dealers as continually 
provided by the company.  The actual service perceived performance that they satisfied the most 
was mentioned to the good collaboration of the company to dealers. However, the respondents 
were unsatisfied with the clarity in company’s business operation strategies, such as annual 
policy, financial support to the dealer development, for example, given to the dealers. However, 
the respondents were unsatisfied with  the overall place and customer relationship management 
factor at a medium level. 

In terms of promotion, the respondents paid their highest expectation on the 
pleasant/polite conversation made by salepersons of the company and the satisfaction of actual 
service perceived performance was also paid to the pleasant/polite conversation made by sale 
persons. They were, however, unsatisfied with the promotion given to the dealers. However, the 
respondents were unsatisfied with  the overall promotion factor at a medium level. 

 




