
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูแทนจําหนายในเขตภาคเหนือที่มีตอกลยุทธสวน
ประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  แบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย  (ตารางที่ 1-9) 
สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 

แมเนจเมนท จํากัด (ตารางที่ 10-18) 
สวนที่ 3 ปญหาสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 

(ตารางที่ 19-23) 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 

แมเนจเมนท จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ  ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปน
ผูแทนจําหนายบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท   (ตารางที่ 24-57) 

สวนที่ 5  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 
จํากัด 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผูแทนจําหนาย   
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง/หนาที่ภายในราน 
 

ตําแหนง/หนาท่ีภายในราน จํานวน รอยละ 
เจาของราน 71 85.5 
ผูจัดการราน 12 14.5 
พนักงานขาย 0 0.0 
อ่ืนๆ  0 0.0 

รวม 83 100.0 
 
 จากตารางที่ 1  พบวาตําแหนง/หนาทีภ่ายในรานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ 
เจาของราน รอยละ 85.5  และผูจัดการราน  รอยละ 14.5 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 49 59.0 
หญิง 34 41.0 

รวม 83 100.0 
 
 จากตารางที่ 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 59.0  และเปนเพศหญิง 
รอยละ 41.0 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 11 13.3 
แตงงาน 72 86.7 

รวม 83 100.0 
 

จากตารางที่ 3  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 86.7  
และโสด รอยละ 13.3 
 
 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป 0 0.0 
20-29 ป 3 3.6 
30-39 ป 12 14.5 
40-49 ป 23 27.7 
50-59 ป 36 43.4 
60 ปขึ้นไป 9 10.8 

รวม 83 100.0 
 

จากตารางที่ 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 50-59 ป รอยละ 43.4  รองลงมา อายุ 
40-49 ป รอยละ 27.7   อายุ 30-39 ป รอยละ 14.5 อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 10.8  และอายุ 20-29 ป 
รอยละ 3.6 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลาย 5 6.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22 26.5 
ปวส./อนุปริญญา 15 18.1 
ปริญญาตรี 32 38.6 
ปริญญาโท 9 10.8 

รวม 83 100.0 
 
  

จากตารางที่ 5   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงสุดมากที่สุดคือ 
ปริญญาตรี รอยละ 38.6 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 26.5  ปวส./อนุปริญญา   
รอยละ 18.1 ปริญญาโท รอยละ 10.8 และต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 6.0 
 
 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5,000,000 บาท 41 49.4 
5,000,001-10,000,000 บาท 15 18.1 
10,000,001-15,000,000 บาท 12 14.5 
15,000,001 บาทขึ้นไป 13 15.7 

รวม 83 100.0 
 

จากตารางที่ 6   พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมียอดขายเฉลี่ยตอเดือน คือ       
ไมเกิน 5,000,000 บาท รอยละ 49.4  รองลงมา  5,000,001-10,000,000 บาท รอยละ 18.1  
15,000,001 บาทขึ้นไป รอยละ 15.7   และ 10,000,001-15,000,000 บาท รอยละ 14.5 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 5 ป 2 2.4 
6-10 ป 4 4.8 
11-15 ป 9 10.8 
16-20 ป 9 10.8 
21-25 ป 22 26.5 
26 ปขึ้นไป 37 44.6 

รวม 83 100.0 
 

จากตารางที่ 7   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ 
26 ปขึ้นไป รอยละ 44.6  รองลงมา 21-25 ป รอยละ 26.5  11-15 ป และ 16-20 ป เทากัน รอยละ 
10.8   6-10 ป  รอยละ 4.8 และไมเกิน 5 ป รอยละ 2.4 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปน
ผูแทนจําหนายของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
 

ระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของ
บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 

จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5 ป 7 8.4 
6-10 ป 7 8.4 
11-15 ป 12 14.5 
16-20 ป 20 24.1 
21-25 ป 9 10.8 
26 ปขึ้นไป 28 33.7 

รวม 83 100.0 
 

จากตารางที่ 8   พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน
จําหนายบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด มากที่สุดคือ 26 ปขึ้นไป รอยละ 33.7 รองลงมา 
16-20 ป รอยละ 24.1  11-15 ป รอยละ 14.5  21-25 ป รอยละ 10.8 และต่ํากวา 5 ป และ 6-10 ป 
เทากัน   รอยละ 8.4 
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
และระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
 

ระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 

ตํ่ากวา 5 
ป 

6-10 ป 11-15 ป 16-20 ป 21-25 ป 26 ปขึ้น
ไป 

รวม 
ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมเกิน 5 ป 2 
(28.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(2.4) 

6-10 ป 2 
(28.6) 

2 
(28.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4 
(4.8) 

11-15 ป 2 
(28.6) 

3 
(42.9) 

4 
(33.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(10.8) 

16-20 ป 1 
(14.3) 

1 
(14.3) 

5 
(41.7) 

2 
(10.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(10.8) 

21-25 ป 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(16.7) 

14 
(70.0) 

3 
(33.3) 

3 
(10.7) 

22 
(26.5) 

26 ปขึ้นไป 0 
(0.0) 

1 
(14.3) 

1 
(8.3) 

4 
(20.0) 

6 
(66.7) 

25 
(89.3) 

37 
(44.6) 

รวม 7 
(100.0) 

7 
(100.0) 

7 
(100.0) 

20 
(100.0) 

9 
(100.0) 

28 
(100.0) 

83 
(100.0) 

 
 จากตารางที่ 9  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน
จําหนายของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  ต่ํากวา  5 ป  มีระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุดคือ ไมเกิน 5 ป 6-10  ป และ 11-15 ป รอยละ 28.6   
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 6-10 ป มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ 11-15 ป รอยละ 
42.9 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท  จํากัด 11-15 ป มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ มากที่สุดคือ 16-20 ป รอยละ 
41.7 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากดั  16-20 ป มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมากที่สุดคือ 21-25 ป รอยละ 
70.0 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายของบริษัทเอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากดั 21-25 ป และ 26 ปขึ้นไป มีระยะเวลาในการดําเนนิธุรกิจ มากที่สุดคอื 
26 ปขึ้นไป รอยละ  66.7, 89.3 
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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท 
จํากัด 
 
ตารางที่  10  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับ 

ท่ี 

สินคามีใหเลือก
หลากหลายรูปแบบ 4.65 

(มากที่สุด) 
0.59 4 

4.01 
(มาก) 

0.80 4 

0.64 

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.85 6 

สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 
4.40 

(มาก) 
0.80 7 

3.61 
(มาก) 

0.75 7 

0.78  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.95 4 

สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน 4.73 

(มากที่สุด) 
0.63 2 

4.20 
(มาก) 

0.71 1 

0.53  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.69 9 

ความครบถวนของสินคา 
4.47 

(มาก) 
0.94 6 

3.65 
(มาก) 

1.05 6 

0.82  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.99 3 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการ
ออกแบบ/ถอดแบบสินคา 4.31 

(มาก) 
0.92 8 

3.41 
(ปานกลาง) 

0.96 9 

0.90  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.88 1 

มีบริการหลังการขาย เชน 
บริการ เหมามุ งหลั งคา 
ทดสอบปูน เปนตน 

4.28 
(มาก) 

0.99 9 
3.45 

(ปานกลาง) 
0.98 8 

0.83  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

1.03 2 

มีการรับประกันสินคา 
4.54 

(มากที่สุด) 
0.80 5 

3.80 
(มาก) 

0.95 5 

0.75  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.85 5 
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ตารางที่  10  (ตอ) แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับ 

ท่ี 

บริษัทเอสซีจี ฯ เปน
บริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่
รูจัก 

4.77 
(มากที่สุด) 

0.61 1 
4.17 

(มาก) 
0.96 2 

0.60  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.87 7 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง 
เชน เสือ ชาง โฮมมารท 
เปนตน 

4.72 
(มากที่สุด) 

0.65 3 
4.16 

(มาก) 
0.94 3 

0.57  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.84 8 

คาเฉลี่ยรวม 
4.54 

(มากท่ีสุด) 
0.77  

3.83 
(มาก) 

0.90  

0.71  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.88  

 
 จากตารางที่ 10 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54)  ในปจจัยยอยมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดลําดับ
แรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.77)  รองลงมา สินคามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.73)  ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน  (คาเฉลี่ย 
4.72) สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ (คาเฉลี่ย 4.65) มีการรับประกันสินคา (คาเฉลี่ย 4.54)   
และมีความคาดหวังในระดับมาก เรียงลําดับคือ  ความครบถวนของสินคา  (คาเฉลี่ย  4.47)  สินคามี
ใหเลือกหลายยี่หอ (คาเฉล่ีย 4.40)  บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา (คาเฉลี่ย 
4.31)  มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุง ทดสอบปูน เปนตน (คาเฉลี่ย 4.28) 
 สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.83)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับมาก
เรียงลําดับคือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย  4.20) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มี
ช่ือเสียงเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.17) ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน (คาเฉลี่ย 
4.16) สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ (คาเฉลี่ย 4.01) มีการรับประกันสินคา (คาเฉลี่ย 3.80) 
ความครบถวนของสินคา (คาเฉลี่ย 3.65) สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ (คาเฉล่ีย 3.61)   และมีระดับ
ของบริการจริงที่ไดรับในระดับปานกลางไดแก มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุง ทดสอบ
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ปูน เปนตน (คาเฉลี่ย 3.45) บริษัท เอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา เปนตน (คาเฉลี่ย 
3.41) 
 สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภณัฑ   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับไมพึงพอใจปานกลางทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยทีไ่มพึงพอใจสูงสดุ 3 ลําดับแรก
คือ บริษัท เอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา  (คาเฉลี่ย 0.90)  รองลงมา มีบริการหลังการ
ขาย เชน บริการเหมามุงหลังคา ทดสอบปูน เปนตน  (คาเฉลี่ย 0.83)  และ ความครบถวนของสินคา  
(คาเฉลี่ย 0.82) 
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ตารางที่  11 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานราคา 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานราคา คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับ

ท่ี 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับ 

ท่ี 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี 

การกําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน 

4.41 
(มาก) 

0.90 3 
3.34 

(ปานกลาง) 
0.89 4 

1.07 

ไมพึง
พอใจมาก 

0.97 3 

สามารถตอรองราคาได 4.31 
(มาก) 

0.90 5 
3.06 

(ปานกลาง) 
0.89 6 

1.25  
ไมพึง

พอใจมาก 
1.17 2 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา 4.40 

(มาก) 
0.80 4 

3.42 
(ปานกลาง) 

0.90 3 

0.98  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

1.06 6 

มีสินคาหลายระดับราคา
ใหเลือก 

4.30 
(มาก) 

0.91 7 
3.29 

(ปานกลาง) 
0.85 5 

1.01  
ไมพึง

พอใจมาก 
1.12 5 

มีการใหสวนลดเงินสด/
สวนลดปริมาณ/สวนลด
การคา 

4.53 
(มากที่สุด) 

0.74 1 
3.48 

(ปานกลาง) 
0.85 2 

1.05  
ไมพึง

พอใจมาก 

0.95 4 

ระยะเวลาการใหเครดิต 
(สินเชื่อ) มีความเหมาะสม 4.42 

(มาก) 
0.81 2 

3.49 
(ปานกลาง) 

0.95 1 

0.93  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

1.03 7 

ผู แ ทนจํ า หน า ย มี ส ว น
เหลื่อมกําไรที่เหมาะสม 

4.34 
(มาก) 

0.94 6 
2.69 

(ปานกลาง) 
0.95 7 

1.65  
ไมพึง

พอใจมาก 
1.21 1 

คาเฉลี่ยรวม 
4.39 

(มาก) 
0.86  

3.25 
(ปานกลาง) 

0.90  
1.13  
ไมพึง

พอใจมาก 
1.07  
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จากตารางที่ 11  พบวาปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39)  ในปจจัยยอยมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดลําดับแรกคือ มีการให
สวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา (คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมา ระยะเวลาการใหเครดิต 
(สินเชื่อ) มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.42) การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.41) 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา (คาเฉลี่ย 4.40) สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.31) ผูแทน
จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.34) มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก เปนตน 
(คาเฉลี่ย 4.30)  

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.25)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับ
ปานกลางเรียงลําดับคือ ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.49) 
รองลงมา มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา (คาเฉลี่ย 3.48) ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา (คาเฉลี่ย 3.42) การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 3.34) มีสินคาหลาย
ระดับราคาใหเลือก (คาเฉลี่ย 3.29) สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.06) ผูแทนจําหนายมีสวน
เหล่ือมกําไรที่เหมาะสม เปนตน (คาเฉลี่ย 2.69) 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจมาก  โดยปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  
ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 1.65)  รองลงมาคือ สามารถตอรองราคาได   
(คาเฉลี่ย 1.25) และการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1.07) 
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดบัความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจ ปจจัยดานการจัด
จําหนายการบริการ

ลูกคา 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี 

มีความสะดวกในการ
สั่งซื้อสินคา 4.65 

(มากที่สุด) 
0.74 3 

3.96 
(มาก) 

0.92 1 

0.69  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.81 6 

มีความสะดวกในการ
รับสินคาจากโรงงาน/
คลังสินคา 

4.65 
(มากที่สุด) 

0.74 3 
3.94 

(มาก) 
0.87 2 

0.71  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.79 5 

สินคาที่รับจากโรงงาน
อยูในสภาพดี ไมชํารุด
เสียหาย 

4.69 
(มากที่สุด) 

0.68 1 
3.88 

(มาก) 
0.79 3 

0.81  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.79 4 

บริษัทเอสซีจี ฯ มี
จํานวนสินคาเพียงพอ
ในการขาย 

4.66 
(มากที่สุด) 

0.70 2 
3.66 

(มาก) 
0.87 4 

1.00 
ไมพึง
พอใจ
มาก 

0.84 1 

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลาที่ตองการ 

4.65 
(มากที่สุด) 

0.76 5 
3.61 

(มาก) 
0.89 6 

0.99  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.82 2 

บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาให
ตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค 

4.52 
(มากที่สุด) 

0.79 6 
3.64 

(มาก) 
0.82 5 

0.88  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.83 3 

คาเฉลี่ยรวม 
4.64 

(มากท่ีสุด) 
0.73  

3.78 
(มาก) 

0.86  

0.85  

ไมพึง
พอใจปาน
กลาง 

0.81  
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จากตารางที่  12  พบวาปจจัยด านการจัดจํ าหนายการบริการลูกคา   ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.64)  ในปจจัยยอยมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุดลําดับแรกคือ สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย 
(คาเฉลี่ย 4.69) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ย 4.66) มีความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินคา มีความสะดวกในการรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.65) บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถ
ดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เปนตน (คาเฉลี่ย 4.52) 

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.78)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับมาก
เรียงลําดับคือ มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา (คาเฉลี่ย 3.96) รองลงมา มีความสะดวกในการรับ
สินคาจากโรงงาน/คลังสินคา (คาเฉลี่ย 3.96) สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย 
(คาเฉลี่ย 3.88) บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ย 3.66) บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ (คาเฉลี่ย 3.64) บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลาที่ตองการ เปนตน (คาเฉลี่ย 3.61)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจปานกลางทุกปจจัยยอย  โดย
ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย 
(คาเฉลี่ย 1.00)  รองลงมาคือบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ (คาเฉลี่ย 
0.99) และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค (คาเฉลี่ย 0.88) 
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความพึงพอใจ
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การจัดการโซอุปทาน 

คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 

 

SD. ลําดับ 

ท่ี 

บริษัทเอสซีจ ีฯ สามารถ
บริหารจัดการใหทุกฝาย
ทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซี
จีโลจิสติกส) 

4.47 
(มาก) 

0.70 2 
3.54 

(มาก) 
0.80 1 

0.93 
ไมพึง
พอใจ
ปาน
กลาง 

0.91 3 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการ
ขนสงสินคาในตนทุนที่
แขงขันได(กรณีคาสินคาไม
รวมคาขนสงและผูแทน
จําหนายวาจางบริษัทเอสซีจ ี
ฯ ขนสงให) 

4.47 
(มาก) 

0.72 3 
3.29 

(ปานกลาง) 
0.94 2 

1.18  
ไมพึง
พอใจ
มาก 

0.99 2 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลด
ตนทุนโดยรวมของระบบ
การจัดจําหนายไดอย างมี
ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง ตนทุนการ
จัดเก็บสินคา เปนตน) 

4.48 
(มาก) 

0.75 1 
3.28 

(ปานกลาง) 
0.94 3 

1.20  
ไมพึง
พอใจ
มาก 

1.03 1 

คาเฉลี่ยรวม 
4.47 

(มาก) 
0.73  

3.37 
(ปานกลาง) 

0.90  

1.10  
ไมพึงพอ
พอใจ
มาก 

   
0.98  
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จากตารางที่ 13  พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.47)  ในปจจัยยอยมีความคาดหวังใน
ระดับมากที่สุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) (คาเฉลี่ย 
4.48) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธภิาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส) บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคา
สินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) เทากัน เปนตน (คาเฉลี่ย
4.47) 

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.37)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับ
มากคือ บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส) (คาเฉลี่ย 3.54) รองลงมามีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับ        
ปานกลาง ไดแก  บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวม
คาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) (คาเฉลี่ย 3.29) บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุน
การขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) เปนตน (คาเฉลี่ย 3.28)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจมาก  โดยปจจัยยอยที่
ไมพึงพอใจสูงสุด 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) 
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ตารางที่ 14  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ความพึงพอใจ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคา 
 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับ 
ท่ี 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับ 
ท่ี 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัท
เอสซีจี ฯ และผูแทนจําหนายมี
ความสะดวก เชน การตอรอง
ราคา การชําระคาสินคา เปน
ตน 

4.53 
(มากที่สุด) 0.77 4 3.55 

(มาก) 0.91 4 

0.98 
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

1.04 3 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทน
จําหนายมีความชัดเจน  เชน 
นโยบายประจําปของบริษัทฯ 
การสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาผูแทนจําหนาย เปน
ตน 

4.43 
(มาก) 0.90 8 3.42 

(ปานกลาง) 1.01 6 

1.01  
ไมพึง
พอใจ
มาก 

0.96 1 

บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตาม
พันธะสัญญาที่ มี ต อผู แทน
จําหนายโดยตลอด 

4.58 
(มากที่สุด) 0.81 2 3.67 

(มาก) 0.95 3 

0.90  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.92 5 

บริษัทเอสซีจี ฯใหความ
รวมมือในการทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี 

4.54 
(มากที่สุด) 0.74 3 3.81 

(มาก) 0.86 1 

0.73  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.81 8 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความ
เชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทน
จําหนายอยางตอเนื่อง 

4.61 
(มากที่สุด) 0.75 1 3.67 

(มาก) 0.96 3 

0.94  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.97 4 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถ
บริหารความขัดแยงระหวาง
บริษัทและผูแทนจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.43 
(มาก) 0.98 8 3.42 

(ปานกลาง) 0.98 6 

1.01  
ไมพึง
พอใจ
มาก 

0.94 1 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสาร
ใหผูแทนจําหนายเกิดความ
เขาใจในสินคาและบริการของ
บริษัทไดอยางรวดเร็ว 

4.52 
(มากที่สุด) 0.77 5 3.69 

(มาก) 0.85 2 

0.83  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.81 6 

มี ก า ร เป ด โอกาสให มี ก า ร
ส่ือสารสองทางระหวางบริษัท 4.45 0.77 7 3.69 0.81 2 

0.76  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.79 7 
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ตารางที่ 14 (ตอ)  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดับความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ความพึงพอใจ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
การบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคา 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับ 
ท่ี 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

SD. ลําดับ 
ท่ี 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรม
สร า งความสัมพันธที่ ดี กั บ
ผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 

4.49 
(มาก) 0.87 6 3.51 

(มาก) 1.06 5 

0.99  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.99 2 

คาเฉลี่ยรวม 4.51 
(มากที่สุด) 0.82  3.60 

(มาก) 0.93  

0.91  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.91  

 
จากตารางที่ 14  พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.51)  ในปจจัยยอยมีความ
คาดหวังในระดับมากที่สุดลําดับแรกคือ บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของ
ผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.61) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ ดําเนินการตามพันธะสัญญา
ที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด (คาเฉลี่ย 4.58) บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับ
ผูแทนจําหนายเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 4.54) การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ และผูแทน
จําหนายมีความสะดวก เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา เปนตน (คาเฉลี่ย 4.53) บริษัทเอสซี
จี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 
(คาเฉลี่ย 4.52)   และมีความคาดหวังในระดับมาก  ไดแก  บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.49) มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสาร
สองทางระหวางบริษัท (คาเฉลี่ย 4.45) กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทน
จําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ผูแทนจําหนาย เปนตน บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและผูแทน
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ เทากัน เปนตน (คาเฉลี่ย 4.43) 
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สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับมาก
เรียงลําดับคือ บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 
3.81) รองลงมา บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการ
ของบริษัทไดอยางรวดเร็ว มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท เทากัน (คาเฉลี่ย 
3.69) บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด บริษัทเอสซีจี ฯ 
ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง เทากัน (คาเฉลี่ย 3.67) การดําเนิน
ธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ และผูแทนจําหนายมีความสะดวก เชน การตอรองราคา การชําระคา
สินคา เปนตน (คาเฉลี่ย 3.55) บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูแทนจําหนาย
อยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 3.51) และมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับปานกลาง  ไดแก  กลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน นโยบายประจําป
ของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน บริษัทเอสซีจี ฯ 
สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ เทากัน เปน
ตน (คาเฉลี่ย 3.42)  

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพอใจปานกลาง  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) 
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ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดบัความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับ ความพึงพอใจ 
ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
SD. ลําดับ 

ท่ี 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
SD. ลําดับ 

ท่ี 
คาเฉลี่ย 

(แปลผล) 
SD. ลําดับ 

ท่ี 

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซี
จี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) 

4.60 
(มากที่สุด) 0.75 5 3.49 

(ปานกลาง) 0.87 6 
1.11 
ไมพึง

พอใจมาก 
0.96 2 

การสงเสริมการขายที่ใหกับ
ผูแทนจําหนาย 

4.61 
(มากที่สุด) 0.68 4 3.42 

(ปานกลาง) 0.86 7 
1.19  
ไมพึง

พอใจมาก 
0.93 1 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ 
พูดจาออนนอม/สุภาพ 

4.66 
(มากที่สุด) 0.69 1 4.12 

(มาก) 0.83 1 

0.54  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.75 7 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ 
เขาใจความตองการของ
ลูกคา 

4.58 
(มากที่สุด) 0.84 6 3.75 

(มาก) 0.87 5 

0.83  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.79 4 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มี
ความชํานาญและมีความรู
ความสามารถในการขาย 

4.63 
(มากที่สุด) 0.69 3 3.88 

(มาก) 0.79 2 

0.75  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.73 6 

ความกระตือรือรนในการ
ขายของพนักงานเอสซีจี ฯ 

4.63 
(มากที่สุด) 0.74 3 3.87 

(มาก) 0.87 3 

0.76  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.74 5 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ 
ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบาย
ใหผูแทนจําหนายทราบ 

4.64 
(มากที่สุด) 0.71 2 3.76 

(มาก) 0.92 4 

0.88  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.94 3 

คาเฉลี่ยรวม 4.62 
(มากท่ีสุด) 0.73  3.76 

(มาก) 0.86  

0.87  
ไมพึง

พอใจปาน
กลาง 

0.84  
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จากตารางที่ 15  พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62)  ในปจจัยยอยมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด
ลําดับแรกคือ พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ (คาเฉลี่ย 4.66) รองลงมา ความ
ชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ (คาเฉลี่ย 4.64) 
พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญและมีความรูความสามารถในการขาย ความกระตือรือรน
ในการขายของพนักงานเอสซีจี ฯ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.63) การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย 
(คาเฉลี่ย 4.61) การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand 
Home Mart) (คาเฉลี่ย 4.60)  พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา เปนตน 
(คาเฉลี่ย 4.58) 

สวนระดับของบริการจริงที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของบริการจริงที่
ไดรับโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.76)  ปจจัยยอยมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับมาก
เรียงลําดับคือ พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออนนอม/สุภาพ (คาเฉลี่ย 4.12) รองลงมา พนักงาน
ขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญและมีความรูความสามารถในการขาย (คาเฉลี่ย 3.88) ความ
กระตือรือรนในการขายของพนักงานเอสซีจี ฯ (คาเฉลี่ย 3.87) ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่
พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ (คาเฉลี่ย 3.76)  พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขา
ใจความตองการของลูกคา (คาเฉลี่ย 3.75) และมีระดับของบริการจริงที่ไดรับในระดับปานกลาง 
ไดแก การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home 
Mart) (คาเฉลี่ย 3.49) การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย เปนตน (คาเฉลี่ย 3.42) 

สําหรับความพึงพอใจตอปจจัยการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับไมพึงพอใจปานกลาง  โดย
ปจจัยยอยที่ไมพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย (คาเฉลี่ย 
1.19) รองลงมาคือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) (คาเฉลี่ย 1.11) และความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบาย
ใหผูแทนจําหนายทราบ (คาเฉลี่ย 0.88) 
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สวนท่ี 3 ปญหาของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค  แมเนจเมนท จํากัด 
 
 
ตารางที่ 16  แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 
 

ปญหาดานผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
สินคาไมหลากหลาย และมไีมครบถวน 37 44.6 
สินคาไมมีคุณภาพ 4 4.8 
ไมมีบริการออกแบบ/ถอดแบบ 9 10.8 
ผูผลิตไมเปนที่รูจัก 0 0.0 
ตรายี่หอสินคาไมมีช่ือเสียง 1 1.2 
ไมมีการบริการหลังการขาย 14 16.9 
ไมมีการรับประกันสินคา 8 9.6 
อ่ืน ๆ  0 0.0 

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ  จากจํานวน 83 ราย 
   

 จากตารางที่ 16  พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุด
คือ สินคาไมหลากหลาย และมีไมครบถวน  รอยละ 44.6  รองลงมาไมมีการบริการหลังการขาย   
รอยละ 16.9  ไมมีบริการออกแบบ/ถอดแบบ รอยละ 10.8  ไมมีการรับประกันสินคา รอยละ 9.6   
สินคาไมมีคุณภาพ รอยละ 4.8   และตรายี่หอสินคาไมมีช่ือเสียง รอยละ 1.2 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 
 

ปญหาดานราคา จํานวน รอยละ 
การกําหนดราคาไมมีมาตรฐาน 18 21.7 
การตอรองราคาทําไดนอย 55 66.3 
ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 12 14.5 
สินคามีราคาเดียว 20 24.1 
การใหสวนลดเงินสด/สวนลดการคา/สวนลด
ปริมาณไมเหมาะสม 23 27.7 
ระยะเวลาในการใหสินเชื่อไมเหมาะสม 16 19.3 
สวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับนอย 56 67.5 
อ่ืน ๆ  5 6.0 

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 83 ราย  
                    อื่นๆ ไดแก ราคาสูงกวาคูแขงขัน (1 คน)  สวนใหญขาดทุน (ปูน) (1 คน)  ระดับราคา เชน ปูน/
กระเบื้อง เคลื่อนไหวเร็ว ไมนิ่ง ขอนี้ก็เกิดปญหา (2 คน)  ราคามีการปรับเปลี่ยนตลอดและสูงกวาคูแขงขันใน
สินคารูปแบบเดียวกัน (1 คน) 
 
 

จากตารางที่ 17  พบวาปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามากที่สุดคือ 
สวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับนอย  รอยละ 67.5  รองลงมา การตอรองราคาทําไดนอย รอยละ 66.3  การ
ใหสวนลดเงินสด/สวนลดการคา/สวนลดปริมาณไมเหมาะสม รอยละ 27.7  สินคามีใหเลือกใน
ระดับราคาเดียว รอยละ 24.1 การกําหนดราคาไมมีมาตรฐาน รอยละ 21.7  ระยะเวลาในการให
สินเชื่อไมเหมาะสม รอยละ 19.3 ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา รอยละ 14.5 และ อ่ืนๆ รอยละ 
6.0  
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ตารางที่  18 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการจัดจําหนาย 
 

ปญหาดานการจัดจําหนาย จํานวน รอยละ 
การสั่งซื้อสินคาไมสะดวก 9 10.8 
การรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา ไมคอยสะดวก 12 14.5 
สินคาที่ส่ังจากโรงงานบางสวนอยูในสภาพชํารุด 
เสียหาย 18 21.7 
สินคามีจํานวนไมเพยีงพอในการจําหนาย 31 37.3 
การจัดสงสินคาไมตรงเวลา 18 21.7 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการใหโรงงานผลิต
สินคาใหตรงกบัความตองการของผูบริโภค 11 13.3 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถบริหารจัดการใหทุกฝาย
ทํางานรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ (กจิการเอสซีจีโลจิ
สติกส ผูแทนจําหนาย รานคาชวง หนวยงาน)  17 20.5 
คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไม
รวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบรษิัทเอสซีจี ฯ
ขนสงให) 32 38.6 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถลดตนทุนโดยรวมของ
ระบบการจัดจาํหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุน
สินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปน
ตน) 30 36.1 
ไมสะดวกในการดําเนนิธุรกิจรวมกัน เชน การตอรอง
ราคา การชําระคาสินคา เปนตน 10 12.0 
กลยุทธในการดําเนินธุรกจิของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอย
ชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปน
ตน 17 20.5 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการตามพันธะสัญญา
ได 8 9.6 
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ตารางที่ 18 (ตอ) แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการจัด
จําหนาย 
 

ปญหาดานการจัดจําหนาย จํานวน รอยละ 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยใหความรวมมือกับผูแทน
จําหนาย 13 15.7 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
ขึ้นกับธุรกิจของผูแทนจําหนาย 20 24.1 
การบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับ
ผูแทนจําหนายไมคอยมีประสิทธิภาพ 10 12.0 
ขาดการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจใน
สินคาและบริการของบริษัท 9 10.8 
ไมไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางบริษัทเอสซีจี 
ฯ กับผูแทนจําหนาย 7 8.4 
การสรางความสัมพันธระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับ
ผูแทนจําหนายไมคอยมีความตอเนื่อง 19 22.9 
อ่ืน ๆ  3 3.6 

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 83 ราย 
                 อื่นๆ ไดแก - มีการเรียกเก็บคาขนสงเพิ่มทั้งๆที่ในใบสั่งซื้อก็ตกลงกันแลว (1 คน)  ทั้งหมดที่ตอบเหตุ 
มาจากปญหาอื่นๆ ดวย เชน การเมือง วุนวายเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกมีผลกระทบทั้งหมด (1 คน)  CTL เปนเสือ
นอนกิน (1 คน) 
 
 จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหามาก
ที่สุดคือ คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯขนสงให) รอยละ 38.6 รองลงมา สินคามีจํานวนไมเพียงพอในการจําหนาย รอยละ 
37.3 บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) รอยละ 36.1 บริษัท
เอสซีจี ฯ ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับธุรกิจของผูแทนจําหนาย รอยละ 24.1 การสราง
ความสัมพันธระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนายไมคอยมีความตอเนื่อง รอยละ 22.9 สินคา
ที่ส่ังจากโรงงานบางสวนอยูในสภาพชํารุด เสียหาย การจัดสงสินคาไมตรงเวลา เทากัน รอยละ 21.7 
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถบริหารจัดการใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (กิจการเอส
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ซีจีโลจิสติกส  ผูแทนจําหนาย รานคาชวง หนวยงาน)  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท        
เอสซีจี ฯ ไมคอยชัดเจน เชน นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ผูแทนจําหนาย เปนตน เทากัน รอยละ 20.5 บริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยใหความรวมมือกับผูแทน
จําหนาย   รอยละ 15.7 การรับสินคาจากโรงงาน/คลังสินคา ไมคอยสะดวก รอยละ 14.5 บริษัทเอส
ซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค รอยละ 13.3 
ไมสะดวกในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา เปนตน การบริหาร
ความขัดแยงระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนายไมคอยมีประสิทธิภาพ เทากัน รอยละ 12.0 
การสั่งซื้อสินคาไมสะดวก ขาดการสื่อสารใหผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการ
ของบริษัท รอยละ 10.8 บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถดําเนินการตามพันธะสัญญาได รอยละ 9.6 
ไมไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนาย รอยละ 8.4 และอื่นๆ 
รอยละ 4.8 
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสงเสริม
การตลาด 
 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด จํานวน รอยละ 
มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธนอย 20 24.1 
มีการสงเสริมการขายนอย 35 42.2 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ พูดจาไมสุภาพ 3 3.6 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมเขาใจความ
ตองการของลูกคา 7 8.4 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยกระตือรือรน
ในการขาย 9 10.8 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยมีความชํานาญ
และความรูความสามารถ 7 8.4 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ อธิบายขอมูลตาง ๆ 
ไมคอยชัดเจน 14 16.9 

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 83 ราย 
 

จากตารางที่ 19 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา
มากที่สุดคือ มีการสงเสริมการขายนอย รอยละ 42.2 รองลงมา มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธนอย รอยละ 24.1 พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ อธิบายขอมูลตาง ๆ ไมคอย
ชัดเจน รอยละ 16.9 พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยกระตือรือรนในการขาย รอยละ 10.8 
พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ ไมเขาใจความตองการของลูกคา พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
ไมคอยมีความชํานาญและความรูความสามารถ รอยละ 8.4 และพนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
พูดจาไมสุภาพ รอยละ 3.6 
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ตารางที่ 20  สรุปคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ระดับของบริการจริงที่ไดรับและระดบัความพึงพอใจ
ในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

ปจจัย 

คาเฉลี่ย SD แปลผล 
1 ดานราคา 1.13 1.07 ไมพึงพอใจมาก 

2 ดานการจัดจําหนายการจัดการโซ
อุปทาน 1.10 0.98 ไมพึงพอใจมาก 

3 ดานการจัดจําหนายการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา 0.91 0.91 ไมพึงพอใจปานกลาง 

6 ดานผลิตภัณฑ 0.71 0.88 ไมพึงพอใจปานกลาง 
4 ดานการสงเสริมการตลาด 0.87 0.84 ไมพึงพอใจปานกลาง 
5 ดานการจัดจําหนายการบริการลูกคา 0.85 0.81 ไมพึงพอใจปานกลาง 

 
 จากตารางที่  20 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสม
การตลาดของบริษัทเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด ในระดับไมพึงพอใจมาก ในดาน ราคา  
และดานการจัดจําหนายการจัดการโซอุปทาน    สวนดานดานผลิตภัณฑ   ดานการจัดจําหนายการ
บริการลูกคา ดานการจัดจําหนายการบริหารความสัมพันธกับลูกคา และดานดานการสงเสริม
การตลาด มีความพึงพอใจในระดับไมพึงพอใจปานกลาง 
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ตารางที่ 21  แสดงสรุปเปรียบเทียบระดับความไมพึงพอใจและปญหาทีพ่บเรียงลําดับสูงสุดถึง
ต่ําสุด 

ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย ปญหา จํานวน 

ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม 
1.65 

(ไมพึงพอใจมาก) 
สวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับนอย 56 

สามารถตอรองราคาได 
1.25 

(ไมพึงพอใจมาก) 
การตอรองราคาทําไดนอย 55 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวม
ของระบบการจัดจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง 
ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 

1.20 
(ไมพึงพอใจมาก) 

มีการสงเสริมการขายนอย 35 

การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย 
1.19 

(ไมพึงพอใจมาก) 

คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด 
(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสง
และผูแทนจําหนายวาจางบริษัท
เอสซีจี ฯ 

32 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาใน
ตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคา
ขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจ ี
ฯ ขนสงให) 

1.18 
(ไมพึงพอใจมาก) 

สินคามีจํานวนไมเพียงพอในการ
จําหนาย 

31 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัท
เอสซีจ ีฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home 
Mart 

1.11 
(ไมพึงพอใจมาก) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถลด
ตนทุนโดยรวมของระบบการจัด
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ตนทุนสินคา 

30 

การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
1.07 

(ไมพึงพอใจมาก) 
สินคาไมครบถวน 23 

มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/
สวนลดการคา 

1.05 
(ไมพึงพอใจมาก) 

การใหสวนลดเงินสด/สวนลด
การคา/สวนลดปริมาณไม
เหมาะสม 

23 

มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 
1.01 

(ไมพึงพอใจมาก) 
สินคามีใหเลือกในระดับราคา
เดียว 

20 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจ ี
ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปน
ตน 

1.01 
(ไมพึงพอใจมาก) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถสราง
ความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ของผูแทนจําหนาย 

20 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยง
ระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.01 
(ไมพึงพอใจมาก) 

มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธนอย 

20 
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ตารางที่ 21(ตอ)  แสดงสรุปเปรียบเทียบความไมพึงพอใจและปญหาทีพ่บเรียงลําดับสูงสุดถึงต่ําสุด 
 

ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย ปญหา จํานวน 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการ
ขาย 

1.00 
(ไมพึงพอใจมาก) 

การสรางความสัมพันธระหวาง
บริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทน
จําหนายไมคอยมีความตอเนื่อง 

19 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรง
เวลาที่ตองการ 

0.99 
(ไมพึงพอใจ 
ปานกลาง) 

การกําหนดราคาไมมีมาตรฐาน 18 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 

0.99 
(ไมพึงพอใจ 
ปานกลาง) 

สินคาที่สั่งจากโรงงานบางสวน
อยูในสภาพชํารุด เสียหาย 18 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 
0.98 

(ไมพึงพอใจ 
ปานกลาง) 

การจัดสงสินคาไมตรงเวลา 18 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจ ีฯ และ
ผูแทนจําหนายมีความสะดวก เชน การตอรอง
ราคา การชําระคาสินคา เปนตน 

0.98 
(ไมพึงพอใจ    
ปานกลาง) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถ
บริหารจัดการใหทุกฝายทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ 

17 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ธุรกิจของผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 

0.94 
(ไมพึงพอใจ 
ปานกลาง) 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยชัดเจน 
เชน นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การ 

17 

ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความ
เหมาะสม 

0.93 
(ไมพึงพอใจ    
ปานกลาง) 

ระยะเวลาในการใหสินเชื่อไม
เหมาะสม 16 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุก
ฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโลจิสติกส 

0.93 
(ไมพึงพอใจ    
ปานกลาง) 

สินคาไมหลากหลาย 14 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบ
สินคา 

0.90 
(ไมพึงพอใจ    
ปานกลาง) 

ไมมีการบริการหลังการขาย 14 

บริษัทเอสซีจ ีฯดําเนินการตามพันธะสัญญาที่
มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 

0.90 
(ไมพึงพอใจ    
ปานกลาง) 

พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี 
ฯ อธิบายขอมูลตาง ๆ ไมคอย
ชัดเจน 

14 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค 

0.88 
(ไมพึงพอใจ     
ปานกลาง) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมคอยให
ความรวมมือกับผูแทนจําหนาย 13 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซี
จี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ 

0.88 
(ไมพึงพอใจ     
ปานกลาง) 

ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา 12 
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ตารางที่ 21 (ตอ)  แสดงสรุปเปรียบเทียบความไมพึงพอใจและปญหาทีพ่บเรียงลําดับสูงสุดถึงต่ําสุด 
 

ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย ปญหา จํานวน 

มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุง 
ทดสอบปูน เปนตน 

0.83 
(ไมพึงพอใจ   
ปานกลาง) 

การรับสินคาจากโรงงาน/
คลังสินคา ไมคอยสะดวก 

12 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการ
ของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

0.83 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถ
ดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคา
ใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค 

11 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา 

0.83 
(ไมพึงพอใจ   
ปานกลาง) 

ไมสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
รวมกัน เชน การตอรองราคา การ
ชําระคาสินคา เปนตน 

10 

ความครบถวนของสินคา 
0.82 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

การบริหารความขัดแยงระหวาง
บริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนาย
ไมคอยมีประสิทธิภาพ 

10 

สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไม
ชํารุดเสียหาย 

0.81 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

ไมมีบริการออกแบบ/ถอดแบบ 9 

สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 
0.78 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

การสั่งซื้อสินคาไมสะดวก 9 

มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง
ระหวางบริษัท 

0.76 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

ขาดการสื่อสารใหผูแทนจําหนาย
เกิดความเขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัท 

9 

ความกระตือรือรนในการขายของพนักงาน
เอสซีจ ีฯ 

0.76 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
ไมคอยกระตือรือรนในการขาย 

9 

มีการรับประกันสินคา 
0.75 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

ไมมีการรับประกันสินคา 8 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญ
และมีความรูความสามารถในการขาย 

0.75 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถ
ดําเนินการตามพันธะสัญญาได 

8 
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ตารางที่ 21 (ตอ)  แสดงสรุปเปรียบเทียบความไมพึงพอใจและปญหาทีพ่บเรียงลําดับสูงสุดถึงต่ําสุด 
 

ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย ปญหา จํานวน 

บริษัทเอสซีจ ีฯใหความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี 

0.73 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

ไมไดเปดโอกาสใหมีการสื่อสาร
ระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทน
จําหนาย 

7 

มีความสะดวกในการรับสินคาจาก
โรงงาน/คลังสินคา 

0.71 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
ไมเขาใจความตองการของลูกคา 

7 

 มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 
0.69 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
ไมคอยมีความชํานาญและความรู
ความสามารถ 

7 

สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 
0.64 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

สินคาไมมีคุณภาพ 4 

บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

0.60 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

พนักงานขายของบริษัทเอสซีจี ฯ 
พูดจาไมสุภาพ 

3 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง 
โฮมมารท เปนตน 

0.57 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

  

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออน
นอม/สุภาพ 

0.54 
(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

  

สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
0.53 

(ไมพึงพอใจ  
ปานกลาง) 

  

 

 จากตารางที่ 21  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับไมพึงพอใจมาก
คือ  10 ลําดับแรกคือ ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 1.65)  สามารถตอรอง
ราคาได (คาเฉลี่ย 1.25)  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) (คาเฉลี่ย 
1.20)  การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย (คาเฉลี่ย 1.19) บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสง
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สินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ 
ขนสงให) (คาเฉล่ีย 1.18) การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทน
จําหนาย  (Brand Home Mart (คาเฉลี่ย 1.11)  การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 1.07) 
มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/สวนลดการคา  (คาเฉลี่ย 1.05) มีสินคาหลายระดับราคาให
เลือก  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 
บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 1.01)  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย (คาเฉลี่ย 1.00) 
 สําหรับปญหาที่พบมากที่สุด 10 ลําดับแรกคือ สวนเหลื่อมกําไรที่ไดรับนอย จํานวน 
56 ราย รองลงมา การตอรองราคาทําไดนอย จํานวน 55 ราย มีการสงเสริมการขายนอย จํานวน 35 
ราย  คาขนสงสินคาราคาแพงกวาตลาด (กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯ จํานวน 32 ราย  สินคามีจํานวนไมเพียงพอในการจําหนาย จํานวน 31 ราย บริษัท
เอสซีจี ฯ ไมสามารถลดตนทุนโดยรวมของระบบการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตนทุน
สินคา จํานวน 30 ราย  สินคาไมครบถวน การใหสวนลดเงินสด/สวนลดการคา/สวนลดปริมาณไม
เหมาะสม จํานวน จํานวน 23 ราย สินคามีใหเลือกในระดับราคาเดียว บริษัทเอสซีจี ฯ ไมสามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับธุรกิจของผูแทนจําหนาย  มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธนอย 
จํานวน 20 ราย   การสรางความสัมพันธระหวางบริษัทเอสซีจี ฯ กับผูแทนจําหนายไมคอยมีความ
ตอเนื่อง จํานวน 19 ราย 
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สวนท่ี 4  ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจ
เมนท จํากัด  จําแนกตามเพศ  อายุ  ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน
จําหนายของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
 4.1 ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามเพศ   
 

ตารางที่ 22 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 0.53 0.79 -1.523 .035* 
สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 0.69 0.91 -1.079 .019* 
สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 0.37 0.76 -2.689 .187 
ความครบถวนของสินคา 0.73 0.94 -.934 .228 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอดแบบ
สินคา 

0.90 0.91 -.076 .002* 

มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมามุง 
ทดสอบปูน เปนตน 

0.90 0.74 .703 .421 

มีการรับประกันสินคา 0.71 0.79 -.417 .210 
บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่
รูจัก 

0.61 0.59 -.123 .099 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง 
โฮมมารท เปนตน 

0.41 0.79 -2.091 .728 

คาเฉลี่ยรวม 0.72 0.89 -1.300 .040* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 22  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเดน็ความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภณัฑ    จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาหญงิมีความไมพึงพอใจมากกวา   
เพศชาย  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานสินคามี
ใหเลือกหลากหลายรูปแบบ  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ 0.79 คาเฉลี่ยเพศชายเทากับ 0.53) สินคามีให
เลือกหลายยี่หอ  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ 0.91 คาเฉล่ียเพศชายเทากับ 0.69)บริษัทเอสซีจี ฯ มี
บริการออกแบบ/ถอดแบบสินคา (คาเฉล่ียเพศหญิงเทากับ 0.91 คาเฉล่ียเพศชายเทากับ 0.90) ซ่ึง   
เพศหญิงมีระดับความไมพึงพอใจมากกวาเพศชาย   
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ตารางที่ 23 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานราคา 
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 1.04 1.12 -.363 .042* 
สามารถตอรองราคาได 1.12 1.44 -1.227 .519 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 0.94 1.03 -.381 .306 
มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 1.02 1.00 .081 .170 
มีการใหสวนลดเงินสด/สวนลดปริมาณ/
สวนลดการคา 

0.98 1.15 -.789 .754 

ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มีความ
เหมาะสม 

0.98 0.85 .547 .352 

ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่
เหมาะสม 

1.57 1.76 -.711 .092 

คาเฉลี่ยรวม 0.15 0.18 -.575 .156 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 23  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเดน็ความ
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา    จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาทั้งเพศชายและเพศหญงิมีความไมพึง
พอใจไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานการ
กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน  ซ่ึงเพศหญิงมีระดับความไมพึงพอใจมากกวาเพศชาย  (คาเฉลี่ย  
เพศหญิงเทากบั 1.12 และเพศชายเทากับ  1.04) 
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ตารางที่ 24 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริการลูกคา  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 0.61 0.79 -1.006 .138 
มีความสะดวกในการรับสินคาจากโรงงาน/
คลังสินคา 

0.61 0.85 -1.374 .522 

สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไม
ชํารุดเสียหาย 

0.82 0.79 .126 .168 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอใน
การขาย 

1.04 0.94 .574 .005* 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรง
เวลาที่ตองการ 

1.04 0.91 .768 .008* 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค 

0.80 1.00 -1.154 .003* 

คาเฉลี่ยรวม 0.14 0.15 -575 .045* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 24  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเดน็ความ
พึงพอใจตอปจจัยดานจดัจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตามเพศ   โดยรวมพบวาทั้งเพศชายและ   
เพศหญิงมีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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)  
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ตารางที่ 25 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การจัดการโซอุปทานของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย  การจัดการโซ

อุปทาน   
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการใหทุก
ฝายทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(กิจการ เอสซีจีโล 
จิสติกส) 

0.84 1.06 -1.098 .567 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาใน
ตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคา
ขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี 
ฯ ขนสงให) 

1.12 1.26 -.642 .557 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุนโดยรวม
ขอ ง ร ะบบก า ร จั ด จํ าหน า ย ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ (ตนทุนสินคา ตนทุนการ
ขนสง ตนทุนการจัดเก็บสินคา เปนตน) 

1.20 1.20 -008 .172 

คาเฉลี่ยรวม 0.35 0.39 -629 .794 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 
 
 

จากตารางที่ 25  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเดน็ความ
พึงพอใจตอปจจัยดานการจดัจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 26 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจ ีฯ 
และผูแทนจําหนายมีความสะดวก เชน การ
ตอรองราคา การชําระคาสินคา เปนตน 

0.84 1.18 -1.480 .567 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอสซีจ ี
ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความชัดเจน เชน 
นโยบายประจําปของบริษัทฯ การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาผูแทนจําหนาย 
เปนตน 

0.96 1.08 -.602 .964 

บริษัทเอสซีจ ีฯดําเนินการตามพันธะสัญญา
ที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 0.94 0.85 .416 .715 

บริษัทเอสซีจ ีฯใหความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี 0.71 0.76 -.276 .228 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ธุรกิจของผูแทนจําหนายอยางตอเนื่อง 0.80 1.15 -1.643 .100 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยง
ระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

0.88 1.21 -1.573 .092 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการ
ของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

0.65 1.09 -2.486 .301 

มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง
ระหวางบริษัท 0.61 0.97 -2.073 .104 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 

0.96 1.03 -.315 .090 

คาเฉลี่ยรวม 0.09 0.12 -1.412 .106 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 
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จากตารางที่ 26  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา      จําแนกตามเพศ  
โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 27 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย หญิง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

T-test Sig. 
 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัท
เอสซีจ ีฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand 
Home Mart) 

1.08 1.15 -.324 .047* 

การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทนจําหนาย 1.10 1.32 -1.068 .390 
พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออนนอม/
สุภาพ 

0.51 0.59 -.462 .077 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา 

0.69 1.03 -2.006 .021* 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความชํานาญ
และมีความรูความสามารถในการขาย 

0.65 0.88 -1.416 .074 

ความกระตือรือรนในการขายของพนักงาน
เอสซีจี ฯ 

0.61 0.97 -2.305 .004* 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอส
ซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ 

0.65 1.20 -2.730 .905 

คาเฉลี่ยรวม 0.11 0.15 -1.822 .003* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05   
 

จากตารางที่ 27  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธที่บริษัทเอสซีจี ฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  (Brand Home Mart) 
(คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  1.15 และเพศชายเทากับ 1.08)    พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  1.03 และเพศชายเทากับ 0.69)  ความกระตือรือรนใน
การขายของพนักงานเอสซีจี ฯ  (คาเฉลี่ยเพศหญิงเทากับ  0.97 และเพศชายเทากับ 0.61)   
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4.2 ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 28 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 0.60 0.57 0.69 .177 .838 
สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 0.80 0.87 0.73 .156 .856 
สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 0.53 0.48 0.56 .094 .910 
ความครบถวนของสินคา 1.07 0.83 0.73 .633 .533 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอด
แบบสินคา 

0.87 1.00 0.87 .188 .829 

มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมา
มุง ทดสอบปูน เปนตน 

0.60 0.91 0.87 .468 .628 

มีการรับประกันสินคา 0.87 0.96 0.60 1.529 .223 
บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

0.73 0.65 0.53 .345 .709 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง 
โฮมมารท เปนตน 

0.73 0.87 0.36 3.366 .039* 

คาเฉลี่ยรวม 0.76 0.79 0.66 .457 .635. 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

 จากตารางที่  28 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามอายุ โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    

 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานตรายี่หอ
สินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน   
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ตารางที่ 29  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ  ในเรื่อง 
ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน จําแนกตามอายุเปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 

อายุ คาเฉล่ีย ต่ํากวา 40 ป 
(0.73) 

40-49 ป 
(0.87) 

50 ปขึ้นไป 
(0.36) 

ต่ํากวา 40 ป 0.73 - 0.14 0.38* 
40-49 ป 0.87  - 0.51 
50 ปขึ้นไป 0.36   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 29  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑในเรื่องตรา

ยี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง โฮมมารท เปนตน   จําแนกตามอายุเปนรายคู  พบวามีความไมพงึ
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 
ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 30  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 1.00 1.17 1.04 .182 .834 
สามารถตอรองราคาได 1.73 1.30 1.07 1.908 .155 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 1.27 1.00 0.87 .807 .450 
มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 1.07 1.04 0.98 .047 .954 
มี ก า ร ใหส วนลด เ งิ นสด /ส วนลด
ปริมาณ/สวนลดการคา 

1.13 1.22 0.93 .751 .475 

ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มี
ความเหมาะสม 

1.20 0.91 0.84 .664 .518 

ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่
เหมาะสม 

1.80 1.87 1.49 .884 .417 

คาเฉลี่ยรวม 1.31 1.22 1.03 .823 .443 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่ 30 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ     
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 31 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การ

บริการลูกคา คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 0.67 0.83 0.62 .481 .620 
มีความสะดวกในการรับสินคาจาก
โรงงาน/คลังสินคา 

0.67 0.96 0.60 
1.606 .207 

สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี 
ไมชํารุดเสียหาย 

1.00 0.83 0.73 
.648 .526 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอ
ในการขาย 

1.13 1.17 0.87 1.253 .291 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลาที่ตองการ 

1.13 1.17 0.84 1.540 .221 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค 

0.93 1.13 0.88 1.806 .171 

คาเฉลี่ยรวม 0.92 1.01 0.73 1.659 1.97 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่  31 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตามอายุ   โดยรวมพบวาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 32 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การ

จัดการโซอุปทาน คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการ
ให ทุ ก ฝ า ยทํ า ง านร วมกั นอย า งมี
ประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโล 
จิสติกส) 

1.07 1.22 0.73 2.464 .092 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคา
ในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไม
รวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) 

1.33 1.57 0.93 3.526 .034* 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุน
โดยรวมของระบบการจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ  (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง  ตนทุนการจัดเก็บ
สินคา เปนตน) 

1.33 1.39 1.07 0.891 .414 

คาเฉลี่ยรวม 1.24 1.39 0.91 2.683 0.74 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่ 32  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานบริษัท        
เอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไมรวมคาขนสงและผูแทน
จําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) 
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ตารางที่ 33 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
จัดการโซอุปทาน ในเรื่อง บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคา
สินคาไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) จําแนกตามอายุเปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 

อายุ คาเฉล่ีย ต่ํากวา 40 ป 
(1.33) 

40-49 ป 
(1.57) 

50 ปขึ้นไป 
(0.93) 

ต่ํากวา 40 ป 1.33 - 0.23 0.63* 
40-49 ป 1.57  - 0.40 
50 ปขึ้นไป 0.93   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 33  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

จัดการโซอุปทาน ในเรื่องบริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคาในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคา
ไมรวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจางบริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให)  จําแนกตามอายุเปนรายคู  
พบวามีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก 
กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 
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ตารางที่ 34 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี 
ฯ และผูแทนจําหนายมีความสะดวก 
เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 

1.13 1.09 0.87 .550 .579 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความ
ชัดเจน  เชน  นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 

1.00 1.00 1.02 .005 .995 

บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะ
สัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 

0.80 0.91 0.93 .118 .889 

บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี 

0.60 0.91 0.69 .828 .441 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่น
ใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 

0.93 1.13 0.84 .660 .519 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความ
ขัดแย ง ระหว า งบริษัทและผู แทน
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0.73 1.30 0.96 1.878 .159 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

0.73 1.17 0.69 3.012 .055 

มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสอง
ทางระหวางบริษัท 

0.87 1.09 0.56 3.866 .025* 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดี กับผูแทนจําหนาย
อยางตอเนื่อง 

1.00 1.35 0.80 2.392 .098 

คาเฉลี่ยรวม 0.87 1.12 0.82 1.333 .269 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
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จากตารางที่  34  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึง
พอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามอายุ  โดยรวม
พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานมีการเปด
โอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท 
 
 
ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา  ในเรื่อง มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท   
จําแนกตามอายุเปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 

อายุ คาเฉล่ีย ต่ํากวา 40 ป 
(0.87) 

40-49 ป 
(1.09) 

50 ปขึ้นไป 
(0.56) 

ต่ํากวา 40 ป 0.87 - 0.22 0.53* 
40-49 ป 1.09  - 0.31 
50 ปขึ้นไป 0.56   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 35  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดาน การจัดจําหนาย การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางระหวางบริษัท 
จําแนกตามอายุเปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก  กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50 ป     
ขึ้นไป 
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ตารางที่ 36 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50 ปขึ้นไป ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่
บริษัทเอสซีจ ีฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) 

1.13 1.30 1.00 .762 .470 

การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทน
จําหนาย 

1.40 1.39 1.02 1.681 .193 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออน
นอม/สุภาพ 

0.80 0.43 0.51 1.153 .321 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา 

1.07 0.91 0.71 1.308 .276 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความ
ชํานาญและมีความรูความสามารถใน
การขาย 

1.13 0.65 0.67 2.673 .075 

ความกระตือรือรนในการขายของ
พนักงานเอสซีจี ฯ 

1.07 0.78 0.64 1.875 .160 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่
พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ 

1.47 0.87 0.69 4.127 .020* 

คาเฉลี่ยรวม 1.15 0.90 0.75 2.255 .112 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่  36  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานความชดัเจน
ของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ 
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ตารางที่ 37  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริม
การตลาด  ในเรื่องความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ  
จําแนกตามอายุเปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 

อายุ คาเฉล่ีย ต่ํากวา 40 ป 
(1.47) 

40-49 ป 
(0.87) 

50 ปขึ้นไป 
(0.69) 

ต่ํากวา 40 ป 1.47 - 0.60 0.78* 
40-49 ป 0.87  - 0.18 
50 ปขึ้นไป 0.69   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 37  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด  

ในเรื่อง ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทนจําหนายทราบ  จําแนก
ตามอายุเปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มี
จํานวน 1 คู  ไดแก กลุมที่มีอายุ ต่ํากวา 40 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมอายุ 50  ปขึ้นไป 
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4.3  ระดับของบริการจริงท่ีไดรับตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี 
เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ตารางที่ 38 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 0.70 0.40 0.71 0.62 .515 .673 
สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 0.66 0.73 0.86 1.15 .934 .429 
สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 0.51 0.27 0.79 0.62 1.484 .225 
ความครบถวนของสินคา 0.83 0.67 0.79 1.00 .263 .852 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอด
แบบสินคา 

0.85 0.80 0.86 1.23 .721 .542 

มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมา
มุง ทดสอบปูน เปนตน 

0.70 0.67 1.00 1.23 1.099 .355 

มีการรับประกันสินคา 0.78 0.80 0.71 0.61 .146 .932 
บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

0.59 0.47 0.57 0.85 .465 .707 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง 
โฮมมารท เปนตน 

0.59 0.40 0.36 0.92 1.275 .289 

คาเฉลี่ยรวม 0.77 0.06 0.08 0.10 .845 .473 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

 จากตารางที่  38 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 39  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป ปจจัยดานราคา 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 1.15 0.80 1.14 1.08 .486 .693 
สามารถตอรองราคาได 1.05 1.07 1.71 1.62 1.739 .166 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 0.85 0.60 1.21 1.54 2.387 .075 
มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 0.98 0.87 1.14 1.15 .225 .879 
มี ก า ร ใหส วนลด เ งิ นสด /ส วนลด
ปริมาณ/สวนลดการคา 

0.83 0.93 1.36 1.54 2.596 .058 

ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มี
ความเหมาะสม 

0.68 1.00 1.00 1.54 2.451 .070 

ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่
เหมาะสม 

1.31 1.80 1.64 2.54 3.772 .014* 

คาเฉลี่ยรวม 0.15 0.16 0.19 0.24 2.295 .084 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่  39  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานผูแทน
จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 40 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา ในเรื่องผูแทน
จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม   จําแนกตามอายุเปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉลี่ย / Sig 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน คาเฉลี่ย ไมเกิน 
5,000,000 บาท 

(1.31) 

5,000,001-
10,000,000 บาท

(1.80) 

10,000,001-
15,000,000 บาท 

(1.64) 

15,000,001 บาท
ขึ้นไป 
(2.54) 

ไมเกิน 5,000,000 บาท 1.31 - .48 0.33 1.23* 
5,000,001-10,000,000 
บาท 

1.80 
 -  .74 

10,000,001-15,000,000 
บาท 

1.64 
  - .90 

15,000,001 บาทขึ้นไป 2.54    - 
 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 40  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานราคา ในเร่ืองผูแทน

จําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่เหมาะสม  จําแนกตามอายุเปนรายคู  พบวา มีความไมพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมยอดขาย 15,000,001 
บาทขึ้นไป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมยอดขาย กลุมยอดขายไมเกิน 5,000,000 บาท   
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ตารางที่ 41 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการ
ลูกคา 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 0.68 0.60 0.64 0.84 .232 .874 
มีความสะดวกในการรับสินคาจาก
โรงงาน/คลังสินคา 

0.59 0.53 0.86 1.15 2.220 .092 

สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี 
ไมชํารุดเสียหาย 

0.68 0.73 0.93 1.15 1.350 .264 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอ
ในการขาย 

1.00 0.87 1.00 1.15 .263 .852 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลาที่ตองการ 

1.00 0.87 0.93 1.15 .307 .820 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค 

0.76 0.93 1.07 1.00 .652 .584 

คาเฉลี่ยรวม 0.13 0.13 0.15 0.18 .632 .597 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 
 

จากตารางที่ 41 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ     
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวม
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 42 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการ
โซอุปทาน 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการ
ให ทุ ก ฝ า ยทํ า ง านร วมกั นอย า งมี
ประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโล 
จิสติกส) 

0.80 0.93 1.00 1.23 .766 .522 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคา
ในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไม
รวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) 

1.07 1.07 1.07 1.77 1.876 .140 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุน
โดยรวมของระบบการจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ  (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง  ตนทุนการจัดเก็บ
สินคา เปนตน) 

1.02 1.20 1.29 169 1.433 .239 

คาเฉลี่ยรวม 0.32 0.36 0.37 0.52 1.607 .194 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่ 42  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ     
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทานจําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 43 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี 
ฯ และผูแทนจําหนายมีความสะดวก 
เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 

0.78 1.07 1.29 1.15 1.073 .365 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความ
ชัดเจน  เชน  นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 

0.80 0.93 1.43 1.31 2.051 .114 

บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะ
สัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 0.80 0.53 1.21 1.31 2.467 .068 

บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี 0.63 0.73 0.79 1.00 .681 .566 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่น
ใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 

0.93 0.80 0.93 1.15 .312 .817 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความ
ขัดแย ง ระหว า งบริษัทและผู แทน
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0.83 1.00 1.29 1.31 1.349 .265 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

0.78 1.00 0.86 0.77 .294 .830 

มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสอง
ทางระหวางบริษัท 0.68 0.87 0.86 0.77 .285 .836 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดี กับผูแทนจําหนาย
อยางตอเนื่อง 

0.93 1.20 1.07 0.85 .392 .759 

คาเฉลี่ยรวม 0.86 0.10 0.11 0.12 .845 .473 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
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จากตารางที่ 43 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ      
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ตอเดือน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 44 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
 

ยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

5,000,000 
บาท 

5,000,001-
10,000,000 

บาท 

10,000,001-
15,000,000 

บาท 

15,000,001 
บาทขึ้นไป ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่
บริษัทเอสซีจ ีฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) 

1.02 1.27 0.93 1.38 .752 .525 

การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทน
จําหนาย 

1.07 1.33 1.07 1.54 1.019 .389 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออน
นอม/สุภาพ 

0.54 0.87 0.29 0.46 1.547 .209 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา 

0.78 0.80 1.00 0.84 .269 .848 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความ
ชํานาญและมีความรูความสามารถใน
การขาย 

0.76 0.67 0.71 0.85 .147 .931 

ความกระตือรือรนในการขายของ
พนักงานเอสซีจี ฯ 

0.71 0.73 0.86 0.85 .207 .891 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่
พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ 

0.80 0.73 1.00 1.15 .641 .591 

คาเฉลี่ยรวม 0.16 0.13 0.12 0.14 .333 .802 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  

 

จากตารางที่ 44  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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4.4 ระดับความพึงพอใจตอกลยุทธสวนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมเนจเมนท จํากัด  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 
 
ตารางที่ 45  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

สินคามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 0.50 0.66 0.75 .587 .559 
สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 0.54 1.03 0.75 1.935 .151 
สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 0.58 0.52 0.50 .090 .914 
ความครบถวนของสินคา 0.77 1.00 0.68 .796 .455 
บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการออกแบบ/ถอด
แบบสินคา 

0.88 1.07 0.75 .947 .392 

มีบริการหลังการขาย เชน บริการเหมา
มุง ทดสอบปูน เปนตน 

0.69 1.10 0.68 1.567 .215 

มีการรับประกันสินคา 0.73 0.83 0.68 .220 .803 
บริษัทเอสซีจี ฯ เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

0.38 0.90 0.50 2.791 .067 

ตรายี่หอสินคามีช่ือเสียง เชน เสือ ชาง 
โฮมมารท เปนตน 

0.58 0.55 0.57 .007 .993 

คาเฉลี่ยรวม 0.70 0.95 0.72 1.305 .277 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

 จากตารางที่  45 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย โดยรวมพบวาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 46 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานราคา
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป ปจจัยดานราคา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 0.73 1.21 1.25 2.430 .095 
สามารถตอรองราคาได 0.88 1.55 1.29 2.329 .104 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 0.69 1.07 1.14 1.406 .251 
มีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 0.77 1.10 1.14 .895 .413 
มี ก า ร ใหส วนลด เ งิ นสด /ส วนลด
ปริมาณ/สวนลดการคา 

0.96 1.14 1.04 .236 .790 

ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเชื่อ) มี
ความเหมาะสม 

0.73 1.03 1.00 .690 .504 

ผูแทนจําหนายมีสวนเหลื่อมกําไรที่
เหมาะสม 

1.23 1.79 1.90 2.390 .098 

คาเฉลี่ยรวม 0.13 0.19 0.19 2.264 .111 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่ 46 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ     
พึงพอใจตอปจจัยดานราคา  จําแนกตามระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย โดยรวมพบวา ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่ 47 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริการลูกคา ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทน
จําหนาย   

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การ

บริการลูกคา คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา 0.58 0.66 0.82 .642 .529 
มีความสะดวกในการรับสินคาจาก
โรงงาน/คลังสินคา 

0.50 0.69 0.93 
2.056 .135 

สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี 
ไมชํารุดเสียหาย 

0.54 0.79 1.07 
3.261 .043* 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอ
ในการขาย 

0.65 1.03 1.29 4.136 .020* 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาได
ตรงเวลาที่ตองการ 

0.62 1.07 1.25 4.646 .012* 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการให
โรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค 

0.73 0.79 1.11 1.644 .200 

คาเฉลี่ยรวม 0.10 0.14 0.18 3.599 .032* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 
 

จากตารางที่  47 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา   จําแนกตามอายุ   โดยรวมพบวาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานสินคาที่
รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย  สินคาที่รับจากบริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคา
เพียงพอในการขาย และบริษัทเอสซีจี ฯ สามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลาที่ตองการ 
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ตารางที่ 48  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริการลูกคา ในเรื่อง  สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย จําแนกตามระยะเวลา
เปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.54) 
16-25 ป 
(0.79) 

26 ปขึ้นไป 
(1.07) 

ต่ํากวา 15 ป 0.54 - 0.25 0.53* 
16-25 ป 0.79  - 0.28 
26 ปขึ้นไป 1.07   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 48 เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริการลูกคา ในเรื่อง  สินคาที่รับจากโรงงานอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย  จําแนกตามระยะเวลา
เปนผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  พบวา มีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 26 ปขึ้นไป มีความไมพึงพอใจ
มากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
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ตารางที่ 49 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนายการ
บริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย จําแนกตามระยะเวลาเปน
ผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนตัวแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.54) 
16-25 ป 
(0.79) 

26 ปขึ้นไป 
(1.07) 

ต่ํากวา 15 ป 0.54 - 0.38 0.63* 
16-25 ป 0.79  - 0.25 
26 ปขึ้นไป 1.07   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 49  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ มีจํานวนสินคาเพียงพอในการขาย  จําแนกตามระยะเวลาเปน
ผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 26 ปขึ้นไป มีความไมพึงพอใจ
มากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
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ตารางที่ 50 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.54) 
16-25 ป 
(0.79) 

26 ปขึ้นไป 
(1.07) 

ต่ํากวา 15 ป 0.54  0.45 0.63* 
16-25 ป 0.79   0.18 
26 ปขึ้นไป 1.07    

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 50  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริการลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถดําเนินการใหโรงงานผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  พบวามีความไมพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปน
ผูแทนจําหนาย 26 ปขึ้นไป มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 
ป   
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ตารางที่ 51  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทน
จําหนาย   

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การ

จัดการโซอุปทาน คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารจัดการ
ให ทุ ก ฝ า ยทํ า ง านร วมกั นอย า งมี
ประสิทธิภาพ (กิจการ เอสซีจีโล 
จิสติกส) 

0.77 1.07 0.93 .743 .479 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีบริการขนสงสินคา
ในตนทุนที่แขงขันได(กรณีคาสินคาไม
รวมคาขนสงและผูแทนจําหนายวาจาง
บริษัทเอสซีจี ฯ ขนสงให) 

1.00 1.51 1.00 2.684 .074 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถลดตนทุน
โดยรวมของระบบการจัดจําหนายได
อยางมีประสิทธิภาพ  (ตนทุนสินคา 
ตนทุนการขนสง  ตนทุนการจัดเก็บ
สินคา เปนตน) 

1.08 1.41 1.10 .916 .404 

คาเฉลี่ยรวม 0.32 0.44 0.33 1.616 .205 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่ 51  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การจัดการโซอุปทาน  จําแนกตามอายุ  โดยรวมพบวา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่  52 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคาของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาใน
การเปนผูแทนจําหนาย   

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
F-test Sig. 

การดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทเอสซีจี 
ฯ และผูแทนจําหนายมีความสะดวก 
เชน การตอรองราคา การชําระคาสินคา 
เปนตน 

0.73 1.03 1.14 1.142 .324 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เอสซีจี ฯ ที่มีตอผูแทนจําหนายมีความ
ชัดเจน  เชน  นโยบายประจําปของ
บริษัทฯ การสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาผูแทนจําหนาย เปนตน 

0.84 1.03 1.14 .656 .522 

บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะ
สัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด 

0.50 1.17 1.00 4.209 .018* 

บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการ
ทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี 

0.42 0.97 0.79 3.312 .041* 

บริษัทเอสซีจี ฯ ไดสรางความเชื่อมั่น
ใหกับธุรกิจของผูแทนจําหนายอยาง
ตอเนื่อง 

0.62 1.21 0.96 2.684 .074 

บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความ
ขัดแย ง ระหว า งบริษัทและผู แทน
จําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0.65 1.34 1.00 3.945 .023* 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารใหผูแทน
จําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและ
บริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 

0.54 1.07 0.86 3.125 .049 

มีการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารสอง
ทางระหวางบริษัท 

0.50 0.93 0.82 2.238 .113 

บริษัทเอสซีจี ฯ มีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธที่ดี กับผูแทนจําหนาย
อยางตอเนื่อง 

0.77 1.20 0.94 1.353 .264 

คาเฉลี่ยรวม 0.07 0.12 0.10 3.687 .029* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
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จากตารางที่  52 พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความพึง
พอใจตอปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา  จําแนกตามอายุ  โดยรวม
พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดานบริษัท        
เอสซีจี ฯ ดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทนจําหนายโดยตลอด   บริษัทเอสซีจี ฯใหความ
รวมมือในการทํางานกับผูแทนจําหนายเปนอยางดี   บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยง
ระหวางบริษัทและผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบริษัทเอสซีจี ฯ มีการสื่อสารให
ผูแทนจําหนายเกิดความเขาใจในสินคาและบริการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว 
 
 
 
ตารางที่ 53  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทน
จําหนายโดยตลอด  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.50) 
16-25 ป 
(1.17) 

26 ปขึ้นไป 
(1.00) 

ต่ํากวา 15 ป 0.50 - 0.67* 0.50 
16-25 ป 1.17  - 0.17 
26 ปขึ้นไป 1.00   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 53  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯดําเนินการตามพันธะสัญญาที่มีตอผูแทน
จําหนายโดยตลอด   จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
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ตารางที่ 54  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.42) 
16-25 ป 
(0.97) 

26 ปขึ้นไป 
0.79) 

ต่ํากวา 15 ป 0.42 - 0.54* 0.36 
16-25 ป 0.97  - 0.18 
26 ปขึ้นไป 0.79   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 54  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯใหความรวมมือในการทํางานกับผูแทน
จําหนายเปนอยางดี  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  พบวามีความไมพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
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ตารางที่ 55 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัท
และผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.65) 
16-25 ป 
(1.34) 

26 ปขึ้นไป 
(1.00) 

ต่ํากวา 15 ป 0.65 - 0.69* 0.35 
16-25 ป 1.34  - 0.34 
26 ปขึ้นไป 1.00   - 

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 55  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการจัดจําหนาย การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา ในเรื่อง  บริษัทเอสซีจี ฯ สามารถบริหารความขัดแยงระหวางบริษัท
และผูแทนจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย  เปนรายคู  
พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 1 คู  ไดแก กลุม
ระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุมระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนายต่ํากวา 15 ป   
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ตารางที่ 56 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยในประเด็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการเปนผูแทนจําหนาย   
 

ระยะเวลาเปนตัวแทนจําหนาย 

ต่ํากวา 15 ป 16-25 ป 26 ปขึ้นไป ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

F-test Sig. 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่
บริษัทเอสซีจ ีฯ ทําใหผูแทนจําหนาย  
(Brand Home Mart) 

0.96 1.41 0.93 
2.322 .105 

การสงเสริมการขายที่ใหกับผูแทน
จําหนาย 

0.92 1.48 1.14 
2.646 .077 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ พูดจาออน
นอม/สุภาพ 

0.42 0.59 0.60 
.472 .626 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความ
ตองการของลูกคา 

0.58 1.10 0.79 
3.257 .044* 

พนักงานขายของเอสซีจี ฯ มีความ
ชํานาญและมีความรูความสามารถใน
การขาย 

0.54 0.97 0.71 
2.475 .091 

ความกระตือรือรนในการขายของ
พนักงานเอสซีจี ฯ 

0.54 0.83 0.89 
1.759 .179 

ความชัดเจนของขอมูลตางๆ ที่
พนักงานเอสซีจี ฯ อธิบายใหผูแทน
จําหนายทราบ 

0.65 0.97 1.00 
1.098 .338 

คาเฉลี่ยรวม 0.94 0.15 0.12 2.512 .088 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05  
 

จากตารางที่  56  พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็นความ    
พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามยอดขายเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

ประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประเด็นดานพนกังานขาย
ของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา 
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ตารางที่ 57 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 
ในเรื่อง  พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย เปนรายคู 
  

ผลตางคาเฉล่ีย / Sig 
ระยะเวลาเปนผูแทน

จําหนาย 
คาเฉล่ีย ต่ํากวา 15 ป 

(0.58) 
16-25 ป 
(1.10) 

26 ปขึ้นไป 
(0.79) 

ต่ํากวา 15 ป 0.58  0.53* 0.21 
16-25 ป 1.10   0.32  
26 ปขึ้นไป 0.79    

 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ≤ 0.05 

Post Hoc comparison Scheffe’s method. 
 
จากตารางที่ 57  เมื่อทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด 

ในเรื่อง  พนักงานขายของเอสซีจี ฯ เขาใจความตองการของลูกคา  จําแนกตามระยะเวลาเปนผูแทน
จําหนาย  เปนรายคู  พบวามีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มี
จํานวน 1 คู  ไดแก กลุมระยะเวลาเปนผูแทนจําหนาย 16-25 ป  มีความไมพึงพอใจมากกวากลุม
ระยะเวลาเปนผูแทนจําหนายต่ํากวา 15 ป   
 
 
 
สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุบริการของบริษทัเอสซีจี เน็ตเวิรค แมเนจเมนท จํากัด 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

- ปรับปรุงงานดานสินคาโฮมมารท ใหมีราคาที่แขงขันได และสินคามีความรวดเร็วใน
การสงใหผูแทนจําหนาย รวมทั้งเวลาทํางานที่ชัดเจน เวลาประชุมที่ชัดเจนมีคน
รับผิดชอบแทนกันได (1 คน) 

- เราจะเห็นวาสินคาใดที่มีการแขงขันในตลาดแลวสินคาของเรามักสูคูแขงไมได (1 คน) 
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ปจจัยดานราคา 
- การกําหนดราคาสินคา ควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับราคาในตลาด 

นอกจากนั้นสวนลดที่ใหกับผูแทนจําหนายในพื้นที่เดียวกันไมควรเหลื่อมลํ้ากันมาก
เกินไป เชน ปูนชาง (สวนลดตางกัน 10 กวาบาท ตอถุง) ทําใหผูแทนจําหนายรายอื่น
เดือดรอนและราคาในตลาดแปรปรวน (1 คน) 

- โปรดพิจารณาโครงสรางราคาปูนซีเมนตถุงทุกชนิดที่จําหนาย โดยพิจารณาเรื่องสวน
ตางของการชําระเงินดวยเงื่อนไขเงินสดกับเงื่อนไขตั๋วแลกเงิน ซ่ึงมีความคิดเห็นวาการ
ซ้ือโดยชําระเงินตามเงื่อนไขตั๋วแลกเงินควรจะมีผลตางจากการซื้อเงื่อนไขเงินสด 
ประมาณ 2% เหมือนกับสินคากลุมอื่นทั้งกระเบื้องมุงหลังคา, ยิปซั่มบอรด, โมเนีย ซ่ึง
จากราคาปูนซีเมนตถุงที่กลาวมาจะเห็นไดวามีสวนตางกันมากกวา 2% (ประมาณ 
3.18% - 4% จึงฝากชวยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางสวนลดนี้ดวย (1 คน) 

- ทางรานอยากใหทางบริษัท SCG ดูแลเรื่องผลประโยชนที่ใหกับผูแทนจําหนาย สวน
เหลือกําไรที่ไดรับนอยมาก ทางรานรวมทํา Dealer Integration กับทางบริษัทไป แต
ทางรานไมไดรับผลตอบแทนอะไรกลับมาเลย ซ่ึงทางรานไดสงขอมูลทางการตลาด
ใหกับบริษัทไปหมดแลว ขอมูลและงบสนับสนุนทางการตลาด สําหรับที่ใหเอเยนต
ระดับเดียวกัน ควรจะแจงใหเหมือนกัน (1 คน) 

- ราคาควรใหสวนลดเทากันทุกรานไมใชชอบรานไหนก็ใหสวนลดมากกวาและไป
สนับสนุนรานเดียว ทําใหรานเล็กๆ ทําขายสงไมได บริษัทเนนวาใหผูแทนจําหนาย
ขายสง แตไมชอบสนับสนุนจริง รานที่ไมไดเปนผูแทนจําหนาย แตสามารถซื้อของ
เครือไดถูกกวารานที่ผูแทนจําหนายซื้อกับ SCG แลวขายถูกกวาและขายไดทุกยี่หอ
แลวขายไดกําไรมากกวาอีก (1 คน) 

- การปรับราคาลง (ปูนถุง) ใหทันคูแขงขันแตละพื้นที่ (1 คน) 
- ดานราคา ควรดูราคาคูแขงบาง เชน ปูน ราคาหางกันถึง 15 บาท แตให Agent ทําเปา

การขาย ถาทําไมถึงก็ไมคืน Rebate ใหทั้งๆ ที่ตั้งใจขายแต Gap ราคาหางขนาดนี้ขาย
ยาก (1 คน) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริการลูกคา 
- การบริการดีอยูแลวขอใหรักษามาตรฐานนี้เร่ือยไป (1 คน) 
- ที่ผานมาทุกฝายพยายามรักษาระดับ ตอจากนี้ไปปญหาก็ยังมีแตก็จะพยายามขอแรง

สนับสนุนอยางตอเนื่อง ขอกําลังใจ (1 คน) 
- การดูแลลูกคาที่มียอดขายนอยไมนาพึงพอใจ (1 คน) 
- นโยบายของบริษัท ระยะหลังคอนขางจะแกวงเอามากๆ ไมคอยอยูกับรองกับรอยไมมี

ความมั่นคงในจิตใจ ผูบริหารระดับสูงมักจะเลือกนโยบายที่เคยถือปฏิบัติมาโดย
พยายามอางหาเหตุ (แทบทุกครั้ง) ความชอบธรรมโดยไมใสใจหรือเปดโอกาสสําหรับ
การทักทวงจากผูแทนจําหนายทําใหเกิดความผิดพลาดซ้ําแลวซํ้าเลา (1 คน) 

- อยากใหเก็บผลตอบแทนแบบรายเดือนใหเปนความลับและแจงเปาใหชัดเจนทุก
อาทิตยและรับฟงปญหาที่ผูแทนจําหนายเจอกับคูแขง ถาแนใจวาคูแขงรายนั้นเปน
คูแขง 100% ไมควรสนับสนุนผลประโยชนดานแฝงโดยผานผูแทนจําหนายรายใดราย
หนึ่งเพราะสงผลกับ Network และผูแทนจําหนายรายอื่น ประกอบกับบั่นทอนกําลังใจ
สําหรับรานที่ทุมเทมากๆ เพราะคิดวาพันธมิตรถาเปนสินคาตัวเดียวกันกลุมใกลเคียง
กันดานความเปนจริงตัวเองเชื่อมั่นวา “ไมมีแนนอน”    (1 คน) 

- การตรวจสอบหรือตอบขอสอบถาม การตอรองราคา ตองผานงานหลายชั้นกวาจะได
คําตอบหรืออนุมัติขาย เวลาก็ลวงเลยไปนานลูกคามักจะไมรอ (1 คน) 

 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารหวงโซอุปทาน 

- ควรมีบริการจัดสงถึงรานผูแทนจําหนายหรือหนวยงาน มีใหเลือกทั้งเต็มเที่ยวหรือไม
เต็มเที่ยว ควรมีบริการในสวนนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องจากโรงงานอื่นๆ จะมีบริการในการ
จัดสงไดอยางดีมาก (1 คน) 

- ดานการจัดสงคา CFR แพงมาก (1 คน) 
 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

- ในการตอรองราคา การหาสินคาให และการประสานงานดานอื่นๆ ควรมีการจัดการที่
รวดเร็วกวานี้ เพื่อความสะดวกในการดําเนินงานของราน (1 คน) 

- การจายรีเบท (ปูนถุง) ในกรณีพิเศษตองการใหจายไมเกิน 1 เดือน ที่ผานมาลาชามาก 
(1 คน) 
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- อยากใหทุกสวนของ SCG เขาใจ เห็นใจผูแทนจําหนาย ที่มีความ Loyalty กับ SCG 
โดย SCG มีเงื่อนไขผูกพันกับผูแทนจําหนายไมใหขายสินคาคูแขงแตผลตอบแทนที่
ไดรับนอย แตเสี่ยงสูง อยากใหดูแลตามหลักธรรมาภิบาลอยางที่ประกาศไวอยาง
ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจผูแทนจําหนาย (1 คน) 

- ควรดูแลและใหสวนลดอยางเทาเทียมกันทั้ง MAX และ Builder ไมใชเนนสงเสริมแต
ราน MAX เพราะ Builder อยางเราก็จายคาพาณิชยเหมือนราน Max ทําใหเกิดความ
ทอแท และเหมือนถูกทิ้งในที่สุด (1 คน) 

 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

- พนักงานขายติดตอยาก ติดสายซอน ติดประชุม ไปตางจังหวัด ไป workshop รอติดตอ
กลับมาชามาก ไมทันตอเหตุการณ ทําใหเสียโอกาส (1 คน) 

- พนักงานขายบางคนไมแนใจวางานมากหรืออยางไร จึงไมไดจัดการกับปญหาที่ทาง
รานแจงไป ทําใหทางรานไมมีคําตอบใหกับลูกคาได อยากใหมาดูแลสวนนี้ดวย (1 
คน) 

- การสื่อสารระหวางพนักงานและ Agent ไมชัดเจนมักบอกดวยปากเปลาไมคอยแจง
ดวยเอกสารมักมีปญหากันเอง (1 คน) 

- การแจงขาวสารจากบริษัทฯ ชาไมคอยทันการ แบบสอบถามนี้ลงวันที่ 1 ม.ค. 52 ราน
ไดรับ 14 ม.ค. 52 (แจงวาใหตอบภายใน 13 ม.ค. 52) (1 คน) 

- งานขายมักจะสรางอุปสรรคการขายมาพรอมกับงานกระตุนยอดขาย นักการตลาดยัง
อานเกมสการตลาดของคูแขงไมขาด (1 คน) 

- COTTO ยังอยูในเครือ SCG หรือไม ถายังอยูแตแยกบริหาร ทางผูแทนจําหนายอยาก
เรียนใหทางพนักงานขายของ COTTO สวนเชียงใหมวา ไมมีความรับผิดชอบ ขาดการ
ดูแลรานคา ไมใหเกียรติพนักงานฝายจัดซื้อของราน (พนักงานปจจุบันติดตอยากมาก) 
เคยแจงใหคนของบริษัททราบแลว แตไมมีคําตอบหรือรอการแกไข ถา SCG ไมดูแล
สินคาสวนนี้ ควรตัดออกไปจากบริษัทเลยไมตองนับยอดรวมกับสินคาอื่นๆ ของ SCG  
(1 คน) 

 


