
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 
  การศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  ผูศึกษาไดคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดและ
ทฤษฎี  รวมทัง้เอกสารและรายงานวิจัยตางๆ  มาแสดงไวในบทนี้ ดังนี ้

2.1 ทฤษฎีความพงึพอใจ  
2.2 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ  
2.3 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ   
 

2.1  ทฤษฎีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)  
เมนารด  เซลลี่ (Maynard W.Shelly. 1975 : 252-268) ไดกลาวถึงทฤษฎีความพึง

พอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึก
ทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตาง
จากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกดิ
ความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิม่ขึ้นไดอีก ดังนัน้ จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่
สลับซบัซอน และความสุขนี้จะมีผลตอบคุคลมากกวาความรูทางบวกอื่น ๆ ส่ิงหนึ่งที่จะทําใหเกิด
ความรูพึงพอใจของมนุษยไดแก ทรัพยากร หรือส่ิงเรา การวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือ 
การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเรา แบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะทําใหเกิดความพอใจ และความสุข
แกมนษุย ความพอใจจะเกดิไดมากที่สุดเมือ่มีทรัพยากรทุกอยางที่เปนความตองการครบถวน 

 
2.2  ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ ( The Services Marketing Mix )  

สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 434)ไดกลาวไววา 
ธุรกิจที่ใหบริการจะใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 7 ดาน 
หรือ 7 P’s เพื่อสนองตอบความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ/บริการ(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายทางธุรกิจ เพื่อ
สนองตอบความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีก็ได
ผลิตภัณฑสินคาบริการความคิด สถานที่องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ ตองมีอรรถประโยชนมี
คุณคา 
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2. ดานราคา (Price) ไดแกราคาของบริการรวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การชําระเงินที่ธุรกิจเปนผูกําหนดขึ้น 

3. ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ไดแก หนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย
และการสนับสนุนการบริการเพื่อใหมีพรอมที่จะบริการลูกคา รวมถึงชองทางที่จะทําใหลูกคา
เขาถึงบริการของธุรกิจ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การติดตอส่ือสารในเรื่องขอมูล
การตลาดและการใหบริการระหวางลูกคากับผูใชบริการ 

5. ดานบุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) ไดแก คนที่มีสวนรวมใน
กระบวนการใหบริการ ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงาน
ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน
การแกปญหาและมารถสรางคานิยมใหกับธุรกิจได 

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ไดแก ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการใหบริการ การสรางหรือแสดงใหลูกคาเห็นถึง
รูปแบบการบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชน ความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชนดานอื่นๆ 

7. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ไดแกขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ใหบริการ รวมถึงวิธีการทํางานซึ่งเกี่ยวของกับการสรางและการนําเสนอบริการใหกับลูกคา เพื่อ
สงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 

 
2.3   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  วรชาติ ตันติวาจา (2545) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และปญหาที่ลูกคามีตอ
สวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรมของหางหุนสวนจํากัดตันติ
ออโตเมชั่น โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สํารวจบุคคลจํานวน 90 คนในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปนลูกคาปจจุบันของหางฯ ทั้งหมด 45 โรงงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อ
สินคาประเภทอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม โดยทําการสํารวจพนักงานฝายจัดซื้อหรือ
บุคคลอื่นซึ่งมีหนาที่ในการจัดซื้อ โรงงานละ 1 คน และผูใชงานผลิตภัณฑ โดยทําการสํารวจ
ผูจัดการ หรือหัวหนาแผนกซอมบํารุง / วิศวกรรม โรงงานละ 1 คน ผลการศึกษาพบวาความพึง
พอใจในสวนประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมชั่น ดานผลิตภัณฑในระดบั
ปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงนาเชื่อถือของ
ตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย ความพีงพอใจต่ําสุด คือ การบริการหลังการขาย ดานราคาลูกคาพึง
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พอใจในระดับปานกลางเกือบทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการ
ชําระเงิน ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใหสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ ดานชองทางการจัด
จําหนายลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึง
พอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหางฯ ความพึงพอใจต่ําสุด คือ ทําเล
ที่ตั้งของหางฯ ดานการสงเสริมการตลาดลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกปจจัย
ยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝาย
ขาย ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ สําหรับระดับปญหาที่ลูกคาพอตอ
สวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย รองลงมา
ไดแก เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน สินคาและเอกสารประกอบสินคา/คูมือการใชงานตามลําดับ ปญหา
ในดานราคามากที่สุดไดแก ราคาจําหนายของสินคา รองลงมาไดแก การใหสวนลดตามปริมาณ
การสั่งซื้อ และระยะเวลาการชําระเงิน/เครดิตเทอมตามลําดับ ปญหาในดานชองทางการจัด
จําหนายมากที่สุดไดแก ความถูกตองของเอกสารกํากับสินคา รองลงมาไดแกความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับหางฯ และระยะเวลาในการจัดสงสินคานับจากวันที่ส่ังซื้อจนไดรับสินคา
ตามลําดับ ปญหาในดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุดไดแก ความเหมาะสม เรียบรอยของ
เครื่องแบบพนักงาน รองลงมาไดแก ความรู/ความสามารถของพนักงานขาย และความหลากหลาย
ของหลักสูตรที่จัดฝกอบรมแกลูกคาตามลําดับ  
  วนิดา เภาดวง (2546)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจและศึกษาปญหาของ
ตัวแทนจําหนายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑณตอบริษัท โอลิมปกกระเบื้องไทย จํากัด พบวา
ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจในดานการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
กระบวนการและดานราคา ตามลําดับ ดานชองทางการจัดจําหนายพบวาตัวแทนจําหนายมีความ
พึงพอใจระดับมาก ปจจัยยอยประกอบดวยระยะเวลาการเปดและปด การใหบริการขายสินคา 
รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้ง สะดวกตอการเดินทาง ดานกระบวนการจัดสงสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ย
ระดับปานกลาง เรียงตามลําดับของปจจัยยอยคือ ความถูกตองของสินคาที่ไดรับทั้งชนิดและ
จํานวน ความรวดเร็วในการสงสินคาตรงตามเวลา ความพึงพอใจในลักษณะจัดเรียง/ปองกันการ
แตกเสียหายของสินคา และความเรียบรอยในการลงสินคาและจัดเรียงสินคา ดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยมีคาความพึงพอใจระดับมาก คือการ
โฆษณาสัมพันธสินคาผานสื่อตางๆ ไปยังผูบริโภค 

ขนิษฐา ตันติวาณิชยพงศ (2547) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
การใหบริการของรานดีแทค ในจังหวัดเชียงใหม โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 318 



  
8 

ชุดจากลูกคาที่มาใชบริการรานดีแทคทั้ง 11 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ โดยลูกคาพึง
พอใจมากในความหลากหลายของบริการ คุณภาพของสินคา ดานราคาลูกคาพอใจมากในดานชอง
การชําระเงินหลายรูปแบบ ใบเสร็จแสดงรายละเอียดราคาสินคาและบริการ ระดับราคาของสินคา
และบริการ ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลางในดานสถานที่ตั้งและความสะดวก
ในการเขาถึงราน ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลางพอใจในเรื่องเอกสารแนะนํา
สินคาและบริการที่มีแจกในราน การประชาสัมพันธขาวสารในสื่อตาง ๆ การสะสมคะแนนเพื่อ
แลกของรางวัล ดานบุคคลหรือพนักงานลูกคาพึงพอใจมากในความสุภาพ ความรู ความสามารถ 
ใหขอมูลถูกตองแมนยําของพนักงาน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพลูกคาพอใจ
มากในความเปนระเบียบของหมวดหมูสินคาและบริการความทันสมัยของอุปกรณ การตกแตง
รานและความสะอาด และดานกระบวนการลูกคาพึงพอใจมากกับความเหมาะสมกับลําดบัขัน้ตอน
การใหบริการ ความสม่ําเสมอของคุณภาพ ความรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริการ 
  ปใหม  ศรีสิทธิสมบัติ (2548) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอร จังหวัด
เชียงใหม พบวา ปจจัยผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานคากลุม
ตัวอยางในระดับมาก สวนปจจัยราคา ปจจัยชอทางการจัดจําหนาย และปจจัยสงเสริมการตลาดมี
ผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง  โดยปจจัยผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก
ไดแก สินคาไดรับการบรรจุหีบหอเปนอยางดี เงื่อนไขการรับประกันสินคายี่หอที่บริษัทคาสง
จําหนายมีศูนยซอมประจําสาขาเชียงใหม บริษัทคาสงมีระบบการใหบริการลูกคาที่รวดเร็วตรง
ตามเวลา รวมถึงความมีช่ือเสียงของบริษัทคาสงและผลิตภัณฑที่จําหนาย ปจจัยดานราคาที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อในระดับมาก ไดแก ราคาสินคาถูกกวาบริษัทคาสงอื่น ราคาของสินคาเปนราคา
ตลาดในขณะนั้น สามารถตอรองราคาได และใหเครดิตในการชําระเงิน ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ไดแก บริษัทคาสงมีสาขาและคลังสินคาในจังหวัด
เชียงใหม ปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมากไดแก การลดราคา
สินคาตามเทศกาล ฝายขายของบริษัทคาสงมีความชํานาญในตัวสินคา ตอบขอซักถามไดรวดเร็ว 
และติดตามแกปญหาใหกับรานคาไดรวดเร็ว 

เสกสรร อินทรประสิทธ์ิ (2548)  ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของรานคาชวงตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของตัวแทนจําหนายปูนซีเมนตถุงตราอินทรียในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม พบวา รานคาชวงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายตามลําดับ เมื่อพิจารณาองคประกอบของแตละ
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ปจจัยที่มีความพึงพอใจสูงสุด พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ คือ มาตรฐานสินคา ปจจัยยอยดาน
ราคา คือ ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ การบริการจัดสงสินคา 
และดานสงเสริมการตลาด คือ ความนาสนใจในการโฆษณาของผูผลิตและตัวแทนจําหนายทําให
ผูบริโภคจําได นอกจากนี้ในสวนของปญหาที่พบ ดานผลิตภัณฑ คือ ถุงบรรจุภัณฑแตกงาย ดาน
ราคา คือ ราคาสินคาสูงกวาคูแขงขัน ดานชองทางจัดจําหนาย คือ ไมมีถุงบรรจุภัณฑสํารองกรณีแตก
เสียหาย และดานสงเสริมการตลาด คือ การขาดการสงเสริมการขาย เชน สวนลด การชิงโชค การแจก
แถม 
  มีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสม
ทางการตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามที่สํารวจจากลูกคาที่ซ้ือสินคาของบริษัทฯ แบงเปนลูกคาองคกรเอกชนจํานวน 
146 ราย และลูกคาหนวยงานราชการจํานวน 144 ราย รวม 290 ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจ
ในสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับคือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานผลิตภัณฑ
คือ การรับเปลี่ยนหรือรับประกันสินคา ดานการจัดจําหนาย คือ บริษัทมีบริการรับคําสั่งซื้อทาง
โทรศัพท ดานการสงเสริมการตลาด คือ ความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธของพนักงานขาย สวนความ
พึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดดานราคาอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาการใหสินเชื่อ 30 วัน ปญหาของลูกคาที่พบมากที่สุด ดานผลิตภัณฑ 
คือ สินคามีใหเลือกนอย ดานราคา คือ ตอรองราคาสินคาไดไมมาก ดานการจัดจําหนาย คือ การสง
ของลาชา ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช 
    


