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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ
บริษัท เดอเบล จํากัด ไดกอต้ังบริษัทแหงแรกขึ้นมา ณ เขตบางบอน และเร่ิมเปด

ดําเนินการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนบริษัทที่รับหนาที่เปนผูกระจายสินคา
(Distributor) ใหเขาถึงรานคามากที่สุด สินคาชิ้นแรกที่ทางบริษัทไดรับความไววางใจใหเปน
ตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวของประเทศ คือ เคร่ืองด่ืมเกลือแรสปอนเซอรและเคร่ืองด่ืมกระทิง
แดงจากบริษัทเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จํากัด ไดเร่ิมทยอยออกสูตลาดเมืองไทยเพื่อสรางความสดชื่น
ใหแกคนไทยทั้งประเทศเปนคร้ังแรก ดวยคุณภาพในการบริหารงานและประสบความสําเร็จอยาง
สูงจึงไดขยายสาขาในตางจังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศจนเปนเจาเดียวที่มีสาขาครอบคลุมและ
เขาถึงรานคาไดมากที่สุดของประเทศ (บริษัทเดอเบล จํากัด, 2554)

ในป 2551 ทางบริษัท เปนผูนําเขาสินคามาจําหนายเพิ่มขึ้น อาทิ คารามูโจ สินคาชั้น
นําจากประเทศญ่ีปุนวันน้ี "เดอเบล" คือบริษัทผูนําเขาและตัวแทนจําหนายที่มีศักยภาพและคุณภาพ
มากที่สุดของประเทศ และในป 2554 น้ี บริษัทไดต้ังวิสัยทัศนขอเปน "1 ใน 3 ของบริษัทผูใหการ
บริการดานการกระจายสินคาที่ไดรับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย" (บริษัทเดอเบล จํากัด,
2554)

จากขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 (บริษัทเดอเบล จํากัด, 2554) สินคาที่
บริษัทเดอเบลจําหนาย ประกอบดวย สินคาที่รับมาจากบริษัทเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ประกอบดวย
1) กระทิงแดง ทีโอเปล็กซ ซุปเปอรลูกทุง เรดด้ี เรดด้ีบูท เรดบูลเอ็กซตรา สปอนเซอร
ชาขาวเพียวริคุ 2) สินคาที่รับมาจากบริษัทศรีนานาพรมารเก็ตต้ิง จํากัด ประกอบดวย เจเล ปลาเสน
เบนโตะ 3) สินคาที่รับมาจากบริษัทเอบีเอฟฟูดประเทศไทย จํากัด ประกอบดวย โอวัลติน 4) สินคา
ที่รับมาจากบริษัท CPT แคปปตอล จํากัด ประกอบดวย สาหรายซิลิโก 5) สินคาที่รับมาจากบริษัท
ทรัพยอนันต จํากัด (ผูผลิตเซปเปบิวติดร้ิง) ประกอบดวย กาแฟเพรียว (กาแฟควบคุมนํ้าหนักสูตร
ไมมีนํ้าตาล)



2

จํานวนสาขาของบริษัทเดอเบลทั้งหมด ประกอบดวย 1 สํานักงานใหญ 12 สาขา และ
7 สาขายอย แบงตามภาคตางๆ ไดดังน้ี

ภาคกลาง ประกอบดวย สาขากรุงเทพ 1 (มีสาขายอยปนเกลา) สาขากรุงเทพ 2 (มี
สาขายอยบางนา)  และสาขาชลบุรี (มีสาขายอยจันทบุรี)

ภาคเหนือ ประกอบดวย สาขาปทุมธานี สาขาพิษณุโลกและสาขาเชียงใหม
ภาคอีสาน ประกอบดวย สาขาอุบลราชธานี (มีสาขายอยสุรินทร) สาขาโคราช (มี

สาขายอยขอนแกน) และสาขาอุดรธานี
ภาคใต ประกอบดวย สาขานครปฐม (มีสาขายอยสมุทรสงคราม) สาขาสุราษฏร (มี

สาขายอยภูเก็ต) และสาขาสงขลา
สําหรับสาขาอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

หนองคาย เลย หนองบัวลําภูและบึงกาฬ มีพนักงานทั้งหมด 77 คน
สาขาอุดรธานีแบงเขตความรับผิดชอบเปน 3 เขตหลัก คือ เขต 1 ประกอบดวย จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย เขต 2 ประกอบดวยจังหวัดสกลนครและจังหวัด
นครพนม เขต 3 ประกอบดวยจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

ประเภทลูกคาของสาขาอุดรธานี แบงเปน 2 กลุม คือ รานคาหลัก มีจํานวน 176 ราย
และ รานคาปลีกทั่วไป มีจํานวน 5,100 ราย

นการเยี่ยมลูกคาที่เปนรานคาหลักน้ันพนักงานจะเขาไปเยี่ยม 2 คร้ังตอเดือน เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีกับรานคา นอกจากน้ีการเขาเยี่ยมรานคายังมีวัตถุประสงคอ่ืนคือการตรวจเช็ค
สต็อกสินคาและวางแผนปริมาณการเสนอขายเพื่อกระจายสินคาอันจะสงผลตอยอดขายสินคาของ
บริษัท

จากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวายอดขายสินคาของสาขาอุดรธานีเติบโตอยาง
ตอเน่ืองทั้งรานคาหลักและรานคาปลีกทั่วไปโดยในป พ.ศ. 2553 รานคาหลักมียอดขายมากกวา
รานคาปลีกทั่วไปถึง 124.89 ลานบาท แตเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของยอดขาย พบวาอัตราการ
เติบโตของยอดขายรานคาหลักนอยกวารานคาปลีกทั่วไป โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2553 เทียบกับป
พ.ศ. 2552 นอยกวาถึง 49% และเมื่อพิจารณาสัดสวนการขายระหวางรานคาหลักและรานคาปลีก
ทั่วไปพบวาแนวโนมสัดสวนการขายของรานคาหลักลดลงกวารานคาปลีกทั่วไป
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เมื่อไดพิจารณาขอมูลดานยอดขาย อัตราการเติบโตและสัดสวนการขายของรานคา
หลัก และรานคาปลีกในป พ.ศ. 2550- 2553 ของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานีแลว ทําใหผู
ศึกษาสนใจตอการขายสินคาใหรานคาหลักเพราะมียอดขายที่สูงมากกวารานคาปลีกทั่วไปแมวาจะ
มีจํานวนรานที่นอยกวาแตในทางกลับกันกลับพบวาอัตราการเติบโตและสัดสวนการขายสวนทาง
กับยอดขาย น่ันแสดงใหเห็นวายังมีจุดบกพรองในการขาย ผลิตภัณฑและบริการของหนวย
“พนักงานขายรานคาหลัก” หรือ “Order Booking” สาขาอุดรธานี ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขา
อุดรธานีเพื่อจะไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของรานคาที่มีตอบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี
และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอบริษัทเดอเบล จํากัด สาขา
อุดรธานีรวมถึงปญหาในการใหบริการตอรานคาหลักของบริษัทและเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาสวนประสมการตลาดบริการของบริษัทเพื่อใหรานคาหลักเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพื่อ
เพิ่มยอดขาย อัตราการเติบโตและสัดสวนการขายของบริษัท โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนของ
บริษัทที่ขอเปน" 1 ใน 3 ของบริษัทผูใหการบริการดานการกระจายสินคาที่ไดรับการยอมรับสูงสุด
ในประเทศไทย" ในป พ.ศ. 2554

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรานคาที่มีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของบริษัท

เดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1. ทราบถึงความพึงพอใจของรานคาที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ

บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี
2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการใหรานคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี
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นิยามศัพท
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาเกิดจากความแตกตางระหวาง

ประโยชนจากการไดรับบริการกับความคาดหวังของรานคาหลักตอปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี ถาประโยชนจากการไดรับผลิตภัณฑและบริการตํ่า
กวาความคาดหวังลูกคาก็จะไม พึงพอใจ ถาผลประโยชนจากการไดรับผลิตภัณฑและบริการเทากับ
ความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และถาผลประโยชนจากการไดรับผลิตภัณฑและบริการ
สูงกวาความคาดหวังมากลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก

รานคาหลักหรือย่ีปวรายใหญ หมายถึง ลูกคาที่ติดตอซื้อสินคาจากบริษัทเพื่อนําไป
ขายตอ สําหรับการศึกษาน้ีหมายถึงลูกคาของบริษัทเดอเบล จํากัด ที่เปนรานคาที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนวาเปนลูกคาของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี และมียอดการสั่งซื้อมากกวา 10,000
บาทตอเดือน มีจํานวนทั้งหมด 176 ราย

สวนประสมการตลาดบริการ ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การ
จัดจําหนาย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคคล (People) หรือพนักงาน
(Employee) 6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
หรือการบริการ (Services) 7) กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา
ไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) โดยการศึกษาน้ีจะให
ความสําคัญกับสวนประสมการตลาดบริการของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี

บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี ในที่น้ีจะศึกษาการใหบริการของหนวยงานที่
ดูแลรานคาหลักหรือยี่ปวรายใหญ โดยทางบริษัทเดอเบล จํากัด เรียกวาหนวย “พนักงานขายรานคา
หลัก” หรือ “Order Booking” สาขาอุดรธานี โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรานคาหลักครอบคลุม
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย เลย และหนองบัวลําภู


