
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวน
ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท  จํากัด ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ  ผูบริหารรานผูแทนจําหนายของ
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ในเขตภาคเหนือ จํานวนทั้งหมด 83 ราย  การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของสองกลุมประชากร  (T-Test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุม
ประชากร  (One-way ANOVA) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย   
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนง/หนาที่ภายในรานคือ 

เจาของราน รอยละ 85.5   เปนเพศชาย รอยละ 59.0   สถานภาพสมรส รอยละ 86.7   อายุ 50-59 ป 
รอยละ 43.4  ระดับการศึกษาสูงสุดมากที่สุดคือ ปริญญาตรี รอยละ 38.6  ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
คือไมเกิน 5,000,000 บาท รอยละ 49.4  มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ 26 ปขึ้นไป    
รอยละ 44.6   ระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 
จํากัด มากที่สุดคือ 26 ปขึ้นไป รอยละ 33.7  
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทแอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.54)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.77)  รองลงมา สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.73)   
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 สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.83)  ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ สินคามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย  4.20) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 
4.17)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภณัฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.71)  ปจจยัยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา  (คาเฉลี่ย 0.90)  รองลงมา มี
บริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุงหลังคา ทดสอบปูน เปนตน  (คาเฉลี่ย 0.83)  และ ความ
ครบถวนของสินคา  (คาเฉลี่ย 0.82) 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.39)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/
สวนลดการคา (คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมา ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความเหมาะสม 
(คาเฉลี่ย 4.42)  

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.25)  ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ ระยะเวลา
การใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.49) รองลงมา มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลด
ปริมาณ/สวนลดการคา (คาเฉลี่ย 3.48)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับไมพึงพอใจมาก  (คาเฉลี่ย 1.13) ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 1.65)  รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได   
(คาเฉลี่ย 1.25) และการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1.07) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การบริการลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.64)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ สินคาที่รับ
จากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย (คาเฉลี่ย 4.69) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ย 4.66)  

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78)  ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ มีความสะดวก
ในการสั่งซื้อสินคา (คาเฉลี่ย 3.96) รองลงมา มีความสะดวกในการรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา 
(คาเฉลี่ย 3.96)  
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สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับไมพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.85) โดยปจจัยยอย
ที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ย 
1.00)  รองลงมาคือบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ (คาเฉลี่ย 0.99) และ
บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
(คาเฉลี่ย 0.88) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การจัดการโซอุปทาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.47)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัท
เอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุน
สินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) (คาเฉลี่ย 4.48) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส) 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและ
ผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) เทากัน เปนตน (คาเฉลี่ย 4.47) 

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.37)  ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอส
ซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโลจิ
สติกส) (คาเฉลี่ย 3.54) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณี
คาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) (คาเฉลี่ย 3.29)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับไมพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 1.10) โดยปจจัยยอย
ที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัด
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 
(คาเฉลี่ย 1.20) รองลงมาคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคา
สินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) (คาเฉลี่ย 1.18) และ
บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซี
จีโลจิสติกส) (คาเฉลี่ย 0.93) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.51)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรก
คือ บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 
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4.61) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ ดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 
(คาเฉลี่ย 4.58)  

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.60)  ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ บริษัทเอสซีจี ฯใหความ
รวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.81) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ มีการ
ส่ือสารใหผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว มีการเปด
โอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท เทากัน (คาเฉลี่ย 3.69)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับไมพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.91)  โดย
ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอ
ผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและ
ผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ เทากัน (คาเฉลี่ย 1.01) รองลงมาคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มี
กิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 0.99) และ การดําเนิน
ธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ และผูแทนจําหนายมีความสะดวก เชน การตอรองราคา การชําระคา
สินคา เปนตน (คาเฉลี่ย 0.98) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62)  ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ พนักงานขายของเอส
ซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ (คาเฉลี่ย 4.66) รองลงมา ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซี
จี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ (คาเฉลี่ย 4.64)  

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76)  ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานขายของเอสซีจี ฯ 
พูดจาออนนอม/สุภาพ (คาเฉลี่ย 4.12) รองลงมา พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญและมี
ความรูความสามารถในการขาย (คาเฉลี่ย 3.88)  

 สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับไมพึงพอใจปานกลาง (คาเฉล่ีย 0.87) 
โดยปจจัยยอยที่ไมพอใจสูงสุดคือ การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย (คาเฉลี่ย 1.19) 
รองลงมาคือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand 
Home Mart) (คาเฉลี่ย 1.11) และความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ (คาเฉลี่ย 0.88) 
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สวนท่ี 3 ปญหาของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค  แมเนจเมนท จํากัด 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือ สินคาไมครบถวน 

รอยละ 27.7 รองลงมา สินคาไมหลากหลาย และไมมีการรับประกันสินคา รอยละ 16.9   และไมมี
บริการออกแบบ/ถอดแบบ รอยละ 10.8   

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือสวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับ
นอย รอยละ 67.5  รองลงมา การตอรองราคาทําไดนอย รอยละ 66.3  และการใหสวนลดเงินสด/
สวนลดการคา/สวนลดปริมาณไมเหมาะสม รอยละ 27.7   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือ คาขนสงสินคา
ราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯขนสง
ให) รอยละ 38.6 รองลงมา สินคามีจํานวนไมเพียงพอในการจําหนาย รอยละ 37.3 และบริษัทเอสซี
จี ฯ ไมสามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) รอยละ 36.1  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือ มีการ
สงเสริมการขายนอย รอยละ 42.2 รองลงมา มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธนอย รอยละ 24.1 
และพนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ อธิบายขอมูลตาง ๆ ไมคอยชัดเจน รอยละ 16.9  

 
สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค 

แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามเพศ  อายุ  ยอดขายเฉลี่ยตอเดือนและระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปน
ผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 
 4.1 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามเพศ   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ    จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาหญิงมีความพึง
พอใจมากกวาเพศชาย  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ประเด็นยอยแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานสินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ  
(คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ 0.79 คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ 0.53)สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ  (คาเฉลี่ยเพศ
หญิงเทากับ 0.91 คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ 0.69) บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา 
(คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ 0.91 คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ 0.90) ซ่ึงเพศหญิงมีระดับความไมพึงพอใจ
มากกวาเพศชาย   
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ปจจัยดานราคา พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา    จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึง
พอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน  ซ่ึงเพศหญิงมี
ระดับความไมพึงพอใจมากกวาเพศชาย  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ 1.12 และเพศชายเทากับ  1.04) 

ปจจัยดานจัดจําหนาย  การบริการลูกคา    การวิ เคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานจัดจําหนายบริการลูกคา  จําแนกตามเพศ  
โดยรวมพบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานบริษัท
เอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ 1.04  และเพศหญิงเทากับ 
0.94)   บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ (คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ  1.04 และ
เพศหญิงเทากับ 0.91) และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ  0.80 และเพศหญิงเทากับ 1.00)  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การจัดการโซอุปทาน   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย  การจัดการโซอุปทาน จําแนก
ตามเพศ  โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา      การวิเคราะหกลุม
ยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ประเด็นดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  1.15 และเพศชายเทากับ 1.08)    พนักงานขายของ
เอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  1.03 และเพศชายเทากับ 0.69)  
ความกระตือรือรนในการขายของพนักงานเอสซีจี ฯ  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  0.97 และเพศชาย
เทากับ 0.61)   
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4.2 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามอายุ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอายุ โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    

 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานตรายี่หอ
สินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน  และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจ
เปนรายคู  พบวาคูที่มีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 
1 คู  ไดแก กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 

ปจจัยดานราคา  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ     
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05    

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา    การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตาม
อายุ   โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความ    พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  
จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานบริษัท
เอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทน
จําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให)  และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจ เปนราย
คู  พบวาคูที่มีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  
ไดแก กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา   การวิเคราะหกลุมยอย
ของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานมีการ
เปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึง
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พอใจพบวาคูที่มีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  
ไดแก  กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานความ
ชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ  และเมื่อทดสอบความ
แตกตางของความพึงพอใจ เปนรายคู  พบวาคูที่มีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุม
อายุ 50  ปขึ้นไป 
 

4.3  ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็น
ความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 ปจจัยดานราคา  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็น
ความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานผูแทน
จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม  และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจเปนรายคู  
พบวามีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก 
กลุมยอดขาย 15,000,001 บาทขึ้นไป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมยอดขาย ไมเกิน 5,000,000 
บาท   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตาม
ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน    การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทานจําแนก
ตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา   การวิเคราะหกลุมยอย
ของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

4.4 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย โดยรวม
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ปจจัยดานราคา การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึง
พอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา จําแนกตาม
ระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานสินคาที่
รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย  สินคาที่รับจากบริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ  บริษัทเอสซีจี ฯ 
มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย   บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาให
ตรงกับความตองการของผูบริโภค    

และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจ  เปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย 26 ปขึ้นไป มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   

   ปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นความ    พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน 
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จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา   การวิเคราะหกลุมยอยของ
ผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย  การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานบริษัท        
เอสซีจี ฯ ดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด   บริษัทเอสซีจี ฯใหความ
รวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี   บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยง
ระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารให
ผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจ  เปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   

  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามใน
ประเด็นความ พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเดน็ดานพนกังานขาย
ของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา  และเมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจ    
เปนรายคู  พบวามีความพึงพอใจแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มจีํานวน 1 คู  
ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปน
ผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยทุธสวน
ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด 
ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก   
สําหรับระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่ไดรับ
โดยรวมในระดับมาก  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
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ซ่ึงผลการศึกษาเปนในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของเสกสรร อินทรประสิทธิ์ (2548) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจของรานคาชวงตอปจจัยสวนประสมการตลาดของตัวแทนจําหนายปูนซีเมนตถุงตรา
อินทรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับมากลําดับแรกคือ มาตรฐานสินคา  และของ วนิดา  เภาดวง (2546) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
ตัวแทนจําหนายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอบริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จํากัด  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ คุณภาพของไมฝา
สังเคราะห 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภณัฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับไมพึงพอใจปานกลางทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยที่ไมพงึพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา    รองลงมา มีบริการหลังการขาย เชน บริการ
เหมามุงหลังคา ทดสอบปูน เปนตน    

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอย
มีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา   
สําหรับระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่ไดรับ
โดยรวมในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางลําดับแรกคือ ระยะเวลาการให
เครดิต (สินเชื่อ) มีความเหมาะสม ซ่ึงผลการศึกษาไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ
เสกสรร อินทรประสิทธิ์ (2548) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
มากลําดับแรกคือราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ และไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษา
ของ วนิดา เภาดวง (2546) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ลําดับแรกคือ ความเหมาะสมของราคาสินคาที่จําหนาย 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจมาก  โดยปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ  ผูแทน
จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได    

ปจจัยดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมากที่สุด ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ สินคาที่รับจากโรงงานอยู
ในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย    สําหรับระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับของบริการจริงที่ไดรับโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ มี
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา   ซ่ึงยังไมมีผูใดทําการศึกษาในเรื่องนี้ 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจปานกลางทุกปจจัยยอย  โดย
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ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย 
รองลงมาคือบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ  

ปจจัยดานการจัดจําหนายการจัดการโซอุปทาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมาก   ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลด
ตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง 
ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน)   สําหรับระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับของบริการจริงที่ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง    ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับ
แรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส)  ซ่ึงยังไมมีผูใดทําการศึกษาในเรื่องนี้                               

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจมาก  โดยปจจัยยอยที่
ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัด
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 
รองลงมาคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคา
ขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให)  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซี
จี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง  สําหรับระดับของบริการจริง
ที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่ไดรับโดยรวมในระดับมาก   ปจจัยยอย
มีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับคือ บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปน
อยางดี   ซ่ึงยังไมมีผูใดทําการศึกษาในเรื่องนี้ 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพอใจปานกลาง  โดย
ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอ
ผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและ
ผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ  รองลงมาคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด ปจจัยยอยมีความคาดหวังสูงสุดลําดับแรกคือ พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออน
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นอม/สุภาพ   สําหรับระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริง
ที่ไดรับโดยรวมในระดับมาก ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขายของเอสซี
จี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ   ซ่ึงผลการศึกษาไมเปนในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของเสกสรร 
อินทรประสิทธิ์ (2548)  ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ลําดับแรกคือความนาสนใจในการโฆษณาของผูผลิตและตัวแทนจําหนายทําใหผูบริโภคจําได   
และไมเปนในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของวนิดา เภาดวง (2546) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
ไปยังผูบริโภค 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจปานกลาง  โดยปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 
ลําดับแรกคือ การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย  รองลงมาคือ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home Mart)  

ทั้งนี้ผลการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในทุกดานผูแทนจําหนายมีความไมพึง
พอใจ เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงจึงทําใหลูกคามีความคาดหวังในการใหบริการจาก
บริษัทสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริการจริงที่ไดรับ 

 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวน
ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  มีขอคนพบที่นาสนใจ โดย
สามารถแยกตามสวนประสมการตลาดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  ใน 
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัย แตระดับของบริการจริงที่
ไดรับอยูในระดับมากเทานั้น  และเมื่อพิจารณาชองวางของระดับความพึงพอใจพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความไมพึงพอใจมากดานราคา และดานการชองทางการจัดจําหนาย การจัด
จําหนาย การจัดการโซอุปทาน     

2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีระดับความไมพึง 
พอใจมากกวาเพศชายในเรื่อง สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ  บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการ
ออกแบบ/ถอดแบบสินคา  สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 

3. ปจจัยดานราคา  พบวา  พบวาผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมีระดับความไมพึง 
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พอใจมากกวาเพศชายในเรื่องการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน  และผูตอบแบบสอบถามที่
กลุมยอดขาย 15,000,001 บาทขึ้นไป  มีความไมพึงพอใจในเรื่อง  ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไร
ที่เหมาะสม  มากกวากลุมยอดขาย ไมเกิน 5,000,000 บาท   
 4. ปจจัยดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัยยอย    แตบริการจริงที่ไดรับอยูในระดับมากเทานั้น  และระดับ
ความพึงพอใจพบวาทุกปจจัยยอยอยูในระดับไมพอใจ  โดยปจจัยยอยที่ไมพอใจสูงสุดคือบริษัทเอส
ซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย 

5. ปจจัยดานการจัดจําหนายการจัดการโซอุปทาน พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความ 
คาดหวังในระดับมากทุกปจจัยยอย    แตบริการจริงที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง และระดับความ
พึงพอใจพบวาทุกปจจัยยอยอยูในระดับไมพอใจ  โดยปจจัยยอยที่ไมพอใจสูงสุดคือ บริษัทเอสซจี ีฯ 
สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุน
การขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 

6. ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การจัดการบริหารความสัมพันธกับลูกคา  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่ระยะเวลาการเปนผูแทนจําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจในเรื่องกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน และบริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ในเรื่องมีพนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขา
ใจความตองการของลูกคา  ผูตอบแบบสอบถามที่ระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย 16-25 ป  มี
ความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   

8.  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจมาก 10 ลําดับแรก ใน
ปจจัยยอย เร่ือง ผูแทนจําหนายมีสวนเหล่ือมกําไรที่เหมาะสม  สามารถตอรองราคาได บริษัทเอสซีจ ี
ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทนุ
การขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน)  การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย  บริษัทเอส
ซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได  การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซี
จี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home Mart) การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน มีการให
สวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา สินคามีหลายระดับราคาใหเลือก กลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน   
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9.  สําหรับปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามพบมากที่สุดในดานผลิตภัณฑ  ไดแก  สินคา
ไมครบถวน    ดานราคา ไดแก  สวนเหล่ือมกําไรที่ไดรับนอย  และการตอรองราคาทําไดนอย   ดาน
การจัดจําหนาย  ไดแก  คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทน
จําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯขนสงให) และ สินคามีจํานวนไมเพียงพอในการจําหนาย     ดานการ
สงเสริมการตลาด ไดแก มีการสงเสริมการขายนอย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวน
ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ผูศึกษามีขอแนะตามผลการศึกษา
ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด  แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น  ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด
ลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา    รองลงมา มีบริการหลังการขาย 
เชน บริการเหมามุงหลังคา ทดสอบปูน เปนตน   ดังนั้นบริษัทฯ  จึงควรเนนในดานบริการ
ออกแบบ/ถอดแบบสินคา  รวมทั้งเพิ่มบริการหลังการขาย เพิ่มขึ้น  เชน บริการเหมามุง  ทดสอบปูน  
เปนตน 

นอกจากนี้ในสวนของ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมี
ระดับความไมพึงพอใจมากกวาเพศชายในเรื่อง สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ  บริษัทเอสซีจี 
ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา  สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ ดังนั้น ถาหากบริษัท ฯ สามารถที่
จะหาทางในการแกปญหาในปจจัยยอยที่เกิดความไมพึงพอใจขางตน บริษัทฯ  ควรใหความสําคัญ
กับการสื่อสารกับผูแทนจําหนายที่เปนเพศหญิงในเรื่องดังกลาวมากกวาเพศชาย ตลอดจนใหการ
ตอบสนองกับผูแทนจําหนายที่เปนเพศหญิงกอนเพศชาย 

ดานราคา  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยดานราคา
ในระดับมาก  แตมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น และจากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยที่ไม
พึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ  ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม รองลงมาคือ สามารถ
ตอรองราคาได  และการกําหนดราคามีมาตรฐาน ตามลําดับ การแกปญหาปจจัยยอยดานราคา เร่ือง
สวนเหลื่อมกําไรนั้น บริษัทฯ ควรเพิ่มผลตอบแทนในดานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มกําไรใหกับผูแทนจําหนาย 
อาทิ ผลตอบแทนจากการซื้อเงินสด โบนัสตอบแทนปลายป  ผลตอบแทนในรูปของการชวยเหลือ
ในการพัฒนาธุรกิจของผูแทนจําหนาย เปนตน สวนปจจัยยอยดานราคา เร่ืองการตอรองราคานั้น 
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บริษัท ฯ ควรเปดโอกาสใหผูแทนจําหนายสามารถใหตอรองราคาไดตามความเหมาะสม โดย
อาจจะกําหนดโครงสรางราคาใหเปนขั้นบันไดเพื่อใหผูแทนจําหนายเลือกซื้อตามศักยภาพ และการ
แกปญหาปจจัยยอยดานราคา เร่ืองมาตรฐานการกําหนดราคานั้น บริษัทฯ ควรจะกําหนดราคาให
เปนมาตรฐาน  โดยกําหนดราคาใหผูแทนจําหนายแตละรายมีความเทาเทียมกัน สามารถแขงขันกับ
คูแขงขันในพื้นที่ได โดยไมใหมีความเหลื่อมลํ้าดานราคาระหวางผูแทนจําหนายแตละพื้นที่         
แตละราย 

นอกจากนี้ในสวนของปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมีระดับ
ความไมพึงพอใจมากกวาเพศชายในปจจัยยอยเร่ืองการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน  และ
ผูตอบแบบสอบถามที่กลุมยอดขาย 15,000,001 บาทขึ้นไป  มีความไมพึงพอใจสูงสุดในปจจัยยอย
เร่ืองผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม  ดังนั้นบริษัท ฯ ควรจะใหการสื่อสารอยาง
ใกลชิดกับผูแทนจําหนายที่เปนเพศหญิงถึงการแกปญหาที่บริษัท ฯ ดําเนินการในเรื่องมาตรฐานการ
กําหนดราคา และบริษัท ฯ ควรเพิ่มสวนเหลื่อมกําไรใหกับผูแทนจําหนายโดยใชหลักการใหสวน
เหล่ือมกําไรมากหรือนอยแปรผันตามยอดขายซึ่งนาจะเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูแทนจําหนายที่มี
ยอดขายมากอยางกลุมที่มียอดขาย 15,000,001 บาทขึ้นไป   
 ดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคาในระดับมากที่สุด  แตมีความพึงพอใจใน
ระดับมากเทานั้น   ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรจะทําใหมีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย โดยการ
คาดการณความตองการของลูกคาลวงหนาและผลิตสินคาเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ
ผูแทนจําหนายในแตละชวงเวลา  

ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  จากการศึกษาจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทานในระดับมาก  แตมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น  โดยปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกคือ บริษัท 
เอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุน
สินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) รองลงมาคือ บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการ
ขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัท
เอสซีจี ฯ ขนสงให) ดังนั้นบริษัทฯ ควรบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส) โดยบริษัทเอสซีจี ฯ อาจจะนําเครื่องมือและเทคโนโลยีในการบริหาร
หวงโซอุปทานสมัยใหมเขามาชวยในการบริหารจัดการตลอดจนมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
เร่ืองการลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายโดยเฉพาะ เพื่อใหตนทุนโดยรวมของระบบลด
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ต่ําลง อีกทั้งบริษัท ฯ ควรลดราคาคาขนสงลงใหเทากับคาขนสงของตลาด หรือเปดโอกาสใหผูแทน
จําหนายสามารถรับสินคาโดยการใชรถขนสงที่คาขนสงถูกกวาบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให  

 ดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา    จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาใน
ระดับมากที่สุด  แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น   ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุดลําดับแรก
คือ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 
ดังนั้นบริษัทฯ ควรกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอผูแทนจําหนายใหมีความชัดเจน  มีแผนใน
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนายอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสื่อสารกลยุทธ
ดังกลาวโดยผูบริหารระดับสูงทุก ๆ ไตรมาส โดยเฉพาะกลุมผูแทนจําหนายที่มีระยะเวลาการเปน
ผูแทนจําหนาย 16-25 ป เนื่องจากกลุมนี้มีความไมพึงพอใจในปจจัยยอยดังกลาวสูงสุด 

ดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด  แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น  
กลาง  โดยปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด ลําดับแรกคือ การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย 
ดังนั้นบริษัทควรเพิ่มการสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนายมากขึ้น อาทิ การสะสมคะแนนแลก
ของรางวัลใหกับผูแทนจําหนาย การจับรางวัลพิเศษประจําปใหกับผูแทนจําหนาย เปนตน  ปจจัย
ยอยที่ไมพึงพอใจรองลงมาคือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทน
จําหนาย  (Brand Home Mart) ดังนั้น บริษัท ฯ ควรเนนการโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัท
เอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนายโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ Brand Home Mart โดยตองทําการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถ่ิน 

นอกเหนือจากนี้ เพื่อลําดับความสําคัญของการแกปญหา บริษัทฯ ควรเลือกแกปญหา
ในปจจัยยอยที่มีความไมพึงพอใจสูงสุด แลวคอยแกปญหาปจจัยยอยที่มีความไมพึงพอใจสูงใน
ลําดับรองลงมา โดยจากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจมาก 10 
ลําดับแรก ไดแก ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม  สามารถตอรองราคาได บริษัทเอสซี
จี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน)  การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย  
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได  การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่
บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home Mart) การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน มี
การใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา สินคามีหลายระดับราคาใหเลือก กลยุทธใน
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย  

ขอจํากัดในการศึกษา 
การศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวน

ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ผูศึกษามีขอจํากัดในการศึกษา 
ดังตอไปนี้  

แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยปกติแลวใชในการศึกษาการตลาด
บริการ แตในการศึกษานี้ผูศึกษานํามาใชศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจกับผูแทนจําหนายโดยการสราง
ความสัมพันธและการใหบริการเปนหลักและการศึกษาความพึงพอใจจะตองมีการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังกับสิ่งที่รับรูไดจากการใชสินคาหรือบริการโดยผลการศึกษาพบวา ผูแทนจําหนายมี
ความคาดหวังในการใหบริการจากบริษัทสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับบริการจริงที่ไดรับ เนื่องจาก
บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทที่คอนขางมีช่ือเสียงเปนที่รูจักทําใหผูแทน
จําหนายมีความคาดหวังตอบริษัทสูง สงผลใหความพึงพอใจในทุกดานของผูแทนจําหนายเปนลบ
หรือมีความไมพึงพอใจ ดังนั้นการอภิปรายผลเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของผูที่เคยศึกษาในเรื่อง
นี้จึงมีขอจํากัด โดยตองใชคําอภิปรายผลวา “เปนไปในทิศทางเดียวกับ” แทนคําวา “สอดคลองกับ” 
เนื่องจากเครื่องมือในการศึกษาและผลที่ออกมาไมสามารถสรุปไดวาผลการศึกษาสอดคลองกับ
การศึกษาของงานศึกษาที่อางในการทบทวนวรรณกรรม  

 


