
 ซ

 
สารบัญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ณ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4 
 แนวคดิและทฤษฎี 4 
 ขอมูล บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 8 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 9 
   
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา 12 
 วิธีการศึกษา 12 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 13 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 13 
 สถานที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมลู 14 
 ระยะเวลาในการศึกษา 14 
   
บทที่ 4 ผลการศึกษา 15 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย   16 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท  

              แอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 23 
  สวนที่ 3 ปญหาสวนประสมการตลาดของบริษัท แอสซีจี เน็ตเวิรค  

                แมเนจเมนท จํากัด 37 
  สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท  

              แอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามเพศ อายุ   
               ยอดขายเฉลี่ยตอเดอืน และระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน 
             จําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท    49 

    
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 91 
 สรุปผลการศึกษา 91 
 อภิปรายผล 100 
 ขอคนพบ 103 
 ขอเสนอแนะ 105 
  

บรรณานุกรม 109 

ภาคผนวก 110 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 111 
                ภาคผนวก ข  ผลการวิเคราะหขอมูล 119 
  
ประวัติผูเขียน 150 
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สารบัญตาราง 

 

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง/หนาที่

ภายในราน 16 
2 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 16 
3 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 17 
4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 17 
5 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 
17 

6 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอ
เดือน 

17 

7 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ 17 

8 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 20 

9 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ และระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 21 

10  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับ
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 23 

11 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับ
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานราคา 26 

12 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับ
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    จําแนกตามปจจัยดานการจดั
จําหนาย การบริการลูกคา 28 

13 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับ
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การจัดการโซอุปทาน 30 



 ฎ

 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

14 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา 32 

15 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 35 

16 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 37 
17 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 38 
18 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการจัด

จําหนาย 39 
19 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ

สงเสริมการตลาด 42 
20 สรุปคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความ

พึงพอใจในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 43 
21 แสดงสรุปเปรียบเทียบระดับความไมพึงพอใจและปญหาที่พบเรียงลําดับสูงสุด

ถึงต่ําสุด 44 
22 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย

ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 49 
23 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย

ดานราคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 51 
24 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย

ดานการจัดจําหนาย บริการลูกคา  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 52 
25 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย

ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทานของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
เพศ 53 

   



 ฏ

   

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

26 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ด านการจัดจํ าหน าย  การบริหารความสัมพันธกับ ลูกค าของผู ตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 54 

27 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 56 

28 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 57 

29 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ  
ในเรื่อง ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน จําแนกตาม
อายุเปนรายคู 58 

30 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 59 

31 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
อายุ 60 

32 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามอายุ 61 

33 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การจัดการโซอุปทาน ในเรื่อง บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคา
ในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) จําแนกตามอายุเปนรายคู 62 

34 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ด านการจัดจํ าหน าย  การบริหารความสัมพันธกับ ลูกค าของผู ตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 63 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

35 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานดานการจัด
จําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  ในเรื่องมีการเปดโอกาสใหมีการ
ส่ือสารสองทางระหวางบริษัท   จําแนกตามอายุเปนรายคู 64 

36 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 65 

37 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริม
การตลาด  ในเรื่องความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายให
ผูแทนจําหนายทราบ  จําแนกตามอายุเปนรายคู 66 

38 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 67 

39 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 68 

40 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา ในเรื่อง
ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม   จําแนกตามอายุเปนรายคู 69 

41 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 70 

42 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 71 

43 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 72 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

44 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน 74 

45 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย 75 

46 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 76 

47 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   77 

48 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนายการบริการลูกคา ในเรื่อง  สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุด
เสียหาย จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 78 

49 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การบริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอใน
การขาย จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 79 

50 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การบริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค  จําแนกตามระยะเวลา
เปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 80 

51 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   80 

   



 ฒ

   

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

52 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   82 

53 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการ
ตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด  จําแนกตามระยะเวลาเปน
ผูแทนจําหนาย เปนรายคู 83 

54 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯใหความ
รวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี จําแนกตามระยะเวลาเปนต
ผูแทนจําหนาย เปนรายคู 84 

55 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัด
จําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถ
บริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 85 

56 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาใน
การเปนผูแทนจําหนาย   86 

57 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริม
การตลาด ในเรื่อง  พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา 
จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 87 
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สารบัญภาพ 

 
รูป  หนา 
1 โครงสรางการแลกเปลี่ยนคุณคาของธุรกิจตอธุรกิจ 6 
2 แนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจของผูแทนจําหนาย ในเขตภาคเหนือที่มีตอ 

กลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 8 
 
 


