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บทคัดย่อ  

บทความนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย)  จํากัด  เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2 ราย ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้

คือ ตัวแทนจําหน่ายของ บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด  ซ่ึงเป็นลูกค้าท่ีมีการซ้ือขายเป็นประจําในช่วงปี 2554 - 2556 

จํานวน 150 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง   

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี    

เป็ น เจ้ าของกิ จการ  รูปแบบของสถานประกอบการเป็ นบริ ษัท จํากัด  แห ล่ ง ท่ี ต้ั งของสถานประกอบการ                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ยอดขายรวมของกิจการโดยเฉล่ียต่อเดือน 9,000,001-12,000,000 บาท ระยะเวลาท่ีเป็น

ตัวแทนจําหน่ายของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด 5-10 ปี ส่วนใหญ่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการส่ังซื้อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในสถานประกอบการคือ เจ้าของร้าน  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) 

จํากัด พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากเรียงลําดับคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  

และปัจจัยด้านราคา  สําหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ความพึงพอใจในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน รองลงมาคือ 

สินค้ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สินค้ามีความหลากหลาย และ มีการรับประกันสินค้า   

ปัจจัยด้านราคา มี ความพึงพอใจในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่ การกําหนดราคาเป็นมาตรฐาน รองลงมาคือ 

การให้เครดิตการชําระเงินอย่างเหมาะสม   และการให้ส่วนลด  และราคาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคคน

สุดท้าย   

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  มีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่ แคตตาล็อคมีรายละเอียดของสินค้า

ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาคือ ความถูกต้องของการจัดส่ง และมีบริการจัดส่งสินค้าฟร ี  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก ได้แก่ การให้ความร่วมมือ

สนับสนุนในกิจกรรมของร้านค้า รองลงมาคือ ความน่าสนใจของรายการส่งเสริมการขาย  และพนักงานช่วยขาย (PR) จาก

บริษัทประจําร้านค้า  และการสนับสนุนดิสเพลย์เพ่ือวางสินค้าโชว์ภายในร้าน  

                                                            
*   นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งพบว่า ตัวแทนจําหน่ายมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดของบริษัท 

เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่าย มากกว่าบริษัท A และ B  แต่ในด้าน

ส่งเสริมการตลาดพบว่าตัวแทนจําหน่ายมีความพึงพอใจน้อยกว่าบริษัท A และบริษัท B   

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีการบริหารจัดการส่วนประสมการตลาด  

ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่ายท่ีดีอยู่แล้ว และควรเพิ่มเติมและพัฒนาในด้านการส่งเสริมการตลาด

ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

ABSTRACT 

This article study aimed to study the Satisfaction of dealers towards Marketing Mix of TEKA ( Thailand) 

Company Limited.This study compared two competitors using 150 Samples from regular customers in the trading 

period of 2554-2556.Data was analysed by the descriptive statistics, including the mean of satisfaction compared 

with competitors. 

 Results of the general background of respondents showed that most of them were female, 31-40 years 

old.  They graduated with bachelor´s degrees, worked as owners of a business, with companies in the northeast of 

Thailand.  Average monthly sales were between 9,000,000-12,000,000 baht and the duration of the relationship 

with the company was 5-10 years.  The person involved in making purchasing decisions to order was mainly the 

owner of the shop. 

 According to the study on marketing mix factors, the respondents revealed that the following factors 

influenced them at a high level: product, place and price, with promotion at a medium level. 

 For each sub-factor, it was found as follows: 

 With the product factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were 

standard quality of products, modern technology with diversity and a product guarantee, respectively. 

 For the price factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were the 

standard of price, the appropriate payment of credit and discounts and that the price was consistent with that of the 

previous consumer, respectively. 

 In regards to the place factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were 

that catalog details of the product were clear and easy to understand, correctness of delivery and free shipping, 

respectively. 

 With the promotion factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were the 

support of the shop´s activities, the promotion and sales assistants ( PR)  from the store create interest and use 

support displays to show in the shop, respectively. 
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 Comparative study results show that the satisfaction of dealers towards marketing mix of TEKA (Thailand) 

Company Limited was more than companies A and B in relation to product, price and place, but in promotion it was 

found that the satisfaction of dealers was less than the companies A and B. 

 From the overall view of the study, TEKA (Thailand) Company Limited had marketing mix managed very 

well for product, price and place but should keep developing promotion for improved results in that factor. 

บทนํา  

 ปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างใช้กลยุทธ์เพ่ือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรุนแรง

ขึ้น หากบริษัทใดมีความแข่งแกร่งทางการตลาดและมีลูกค้ามากกว่า คาดว่าจะสามารถเป็นผู้นําทางการตลาด (Market 

Leader) มากกว่าบริษัทท่ีมีความอ่อนแอทางการตลาด   และอาจเป็นผู้แพ้หรือผู้ตาม (Market Follower) หรืออาจจะต้อง

ล้มเลิกกิจการไป  ดังนั้น ในแต่ละบริษัทจึงต้องหาแนวทางเพื่อความอยู่รอดและสามารถดําเนินกิจการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ภายใต้สภาวการณ์ท่ีกดดันเหล่าน้ี ปัจจัยท่ีสําคัญในการที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการมี

ต้นทุนท่ีตํ่ากว่า คุณภาพท่ีเหนือกว่าในราคาท่ีเหมาะสม การส่งมอบท่ีตรงเวลา การพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเน่ือง 

รวมไปถึงมีการบริการท่ีประทับใจ  โดยมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

(Maximize Customer Satisfaction) แนวคิดของการรักษาลูกค้า (Customer Retention) เป็นแนวทางในการสร้างให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจ รวมถึงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร การสร้าง

ความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้านั้น องค์กรจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ลูกค้า เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง  

ปัจจุบัน การดําเนินธุรกิจขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวมีการแข่งขันท่ีรุนแรง ท้ังจากคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่งรายใหม่        

กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ได้ถูกนํามาปรับใช้ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย หรือ

แม้กระท่ังการบริการหลังการขาย บริษัทคู่แข่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่ เป็นบริษัทท่ีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งโซนยุโรป   

โซนอเมริกา หรือในเอเชีย การเข้าใจและดูแลตัวแทนจําหน่ายเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้บริษัทน้ัน ๆ สามารถมีผล

ประกอบการที่ดี การพัฒนากลยุทธ์ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย 

ดังน้ัน การมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย การรับฟังคําติชม รวมไปถึงการให้คําแนะนํา หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์อยู่เสมอ  จะทําให้การตัดสินใจซ้ือซ้ํา อีกท้ังจะมีการพูดต่อกัน (Word of Mouth) จะช่วยประชาสัมพันธ์ ทําให้

บริษัทมีความน่าเชื่อถืออีกด้วย 

บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผู้จัดจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัว และอ่างล้างจาน ย่ีห้อ  “เตก้า” 

โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่ เตาฝัง เคร่ืองดูดควัน เตาอบ เตาไมโครเวฟ เคร่ืองชงกาแฟ ตู้เย็น เคร่ืองล้างจาน 

เคร่ืองซักผ้า อ่างล้างจาน และก๊อกนํ้า กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายท้ังค้าส่งและค้าปลีกท่ัวประเทศไทย 

บริษัทให้ความสําคัญด้านความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด บริษัทจะต้องดูแลทุกด้าน

ต้ังแต่สินค้า การกําหนดราคา ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจใน

การใช้สินค้าและบริการของบริษัท ทางบริษัทได้มีกลยุทธ์เร่ืองการสร้างความแตกต่างของสินค้า รวมไปถึงด้านราคา  

แต่อย่างไรก็ตามยังคงประสบปัญหาในการท่ีจะรักษาลูกค้าให้มีความภักดีในตราสินค้าหรือกลับมาซ้ือซ้ําอีกเน่ืองจากมี
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แข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยพิจารณาจากการเติบโตของยอดขายของตัวแทนจําหน่ายต่าง ๆ ซ่ึงพบว่า มี     

การเติบโตของแต่ละร้านค้าท่ีลดลง โดยการเติบโตของยอดขายของปี 2555 เม่ือเทียบกับปี 2554 คิดเป็น 37.26%  แต่

เม่ือพิจารณาการเติบโตของยอดขายปี 2556  เปรียบเทียบกับปี 2555 มีการเติบโตขึ้นเพียง  8.34% เท่าน้ัน (งบการเงิน

บริษัท เตก้า (ประเทศไทย), 2554-2556) ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าความสอดคล้องของส่วนประสมทางการตลาดน่าจะ

ช่วยให้บริษัทสามารถมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมได้   

 จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาได้เห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับการแข่งขัน

ท่ีรุนแรงในปัจจุบัน ดังน้ัน การศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท เตก้า 

(ประเทศไทย) จํากัด จึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะจะได้นําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ 

ส่วนประสมการตลาดในแต่ละส่วนให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อที่จะตอบสนองลูกค้าตามท่ีต้องการได้

อย่างรวดเร็วทันเวลา และเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทให้มากข้ึนในสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ต่อไป   

แนวคิดและทฤษฎี  

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก  

ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

พัชรา ตันติประภา (2555: 5) ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า เป็นการทํางานของผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้ารับรู ้ 

และเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ซ่ึงการได้รับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สูงมีผลทําให้ลูกค้ามีความยินดี และเกิด     

การซ้ือซ้ําหรือบอกต่อไปกับลูกค้ารายอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการผลิตภัณฑ์นั้น  

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และสุพจน์ กฤษฎาธาร (2551: 13) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจในการซ้ือขายว่า การที่จะ

เกิดความพึงพอใจในการซื้อขายน้ัน ไม่ได้เกิดข้ึนทุกครั้ง หากแต่ผู้ขายจะต้องได้ราคาท่ีเหมาะสม สามารถมีกําไรอยู่ได ้ 

ในขณะเดียวกันผู้ซ้ือต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาเช่นกัน  

จากความหมายข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกชอบใจ มีความยินดีท่ีจะซ้ือสินค้าหรือ

บริการซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจน้ัน จะประกอบด้วยหลายปัจจัย 

เช่น คุณภาพสินค้า ราคา การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องจากผู้ขาย รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า  

ซ่ึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าจะเป็นการทําให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างย่ังยืนในที่สุด  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

คอตเลอร์ (2003) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่า เป็นชุดของเคร่ืองมือที่

ผู้บริหารจะนํามาให้เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นการขาย ซ่ึงประกอบด้วย  
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความ

พึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑ์น้ันอาจจะเป็นได้ท้ังส่ิงที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ โดยจะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)  

และมีมูลค่า (Value) ในสายตาลูกค้าจึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์น้ันขายได้ การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาจาก  

- ตรายี่ห้อ (Brand) คือ ส่ิงท่ีรวมเอาความหมายและความเก่ียวพันไว้ด้วยกันโดยประกอบไปด้วย ชื่อ สัญลักษณ ์

การออกแบบ เพื่อท่ีจะใช้สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งขัน โดยมีกลยุทธ์หลากหลาย เช่น การใช้ตราย่ีห้อ

ของผู้ผลิต การใช้ตรายี่ห้อเป็นเอกเทศ การตั้งช่ือตรายี่ห้อใหม่ หรือการใช้ตราย่ีห้อร่วม  

- บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึงสิ่งที่ใช้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ป้องกัน และเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีกลยุทธ์ในการบรรจุภัณฑ์ เช่น การบรรจุภัณฑ์สําหรับสายผลิตภัณฑ์คือการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกันมาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน การบรรจุภัณฑ์รวมเป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ช้ิน

รวมกันเป็นหีบห่อเดียวเพื่อเพ่ิมยอดขาย หรือการเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์เพื่อความทันสมัยหรือลดค่าใช้จ่าย  

- ป้ายฉลาก (Labeling) หมายถึงสิ่งท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ขาย สามารถใช้ในการดึงดูด  

ความสนใจของผู้บริโภคเพื่อมาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ี ผู้บริโภคยินดีท่ีจะใช้ในการแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ         

การกําหนดกลยุทธ์ด้านราคาสามารถทําได้โดย กลยุทธ์การต้ังราคาสูงสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในระยะเริ่มต้นวงจรชีวิต 

และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่น กลยุทธ์การต้ังราคาแบบเจาะตลาดเป็นการต้ังราคาตํ่ากว่าราคาตลาดเพื่อสร้าง    

การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การต้ังราคาเพื่อการแข่งขันโดยต้ังราคาเท่ากับตลาดแต่ให้ความสําคัญในส่วน

ประสมการตลาดอ่ืน ๆ แทน 

3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึงการจัดการกิจกรรมการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต

ไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายท่ีสุดภายในเวลาที่ต้องการ ซ่ึงประกอบด้วย ช่องทางการจัดจําหน่ายได้แก่

การค้าส่ง  การค้าปลีก หรือการค้าปลกีแบบไม่มีร้านค้า และการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ การบริหารคลังสินค้า 

และการควบคุมสินค้าคงคลัง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย

เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดได้แก่ กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เพื่อที่จะกระตุ้น

ให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) ให้มีความต้องการซ้ือสินค้าและจูงใจให้ตัวแทนจําหน่ายหรอคนกลางยอมรับในการนํา

ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย หรือกลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เพื่อท่ีจะกระตุ้นให้ผู้แทนจําหน่ายหรือคนกลางได้ทําการส่งเสริม

การตลาดเองเพื่อท่ีจะให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายได้ซ้ือผลิตภัณฑ ์เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดมีหลากหลายวิธี เชน่  

- การโฆษณา (Advertising) คือรูปแบบของการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยองค์กรเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาดังกล่าว ผ่านส่ือต่าง ๆ เชน่ หนังสือพิมพ ์โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา เป็นต้น  

- การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือรูปแบบการเพิ่มยอดขายโดยการลด แลก แจก แถมในระยะส้ัน  

เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการมากขึ้น  

- การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือรูปแบบของการแจ้งข่าวผ่านสาธารณะชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่

ดําเนินการอยู ่โดยองค์กรไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างภาพลักษณท่ี์ดีให้องค์กร  

- การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) คือรูปแบบการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแบบเผชิญหน้า 
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- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือรูปแบบการส่ือสารโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อให้เกิด

การโต้ตอบโดยทันทีให้เกิดการซ้ือสินค้า  

 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 วาสนา  แก้วบุตร (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายแผ่นยิบซ่ัมท่ีมีต่อแผ่นยิปซ่ัมและ

บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการจัดซื้อ มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

มีประสบการณ์ทํางาน 5-10 ป ีและมีระยะเวลาการเปิดดําเนินการ 5-10 ปี  ข้อมูลท่ัวไปของตัวแทนจําหน่ายส่วนใหญ่เป็น

บริษัทจํากัด ไม่มีสัญญา มีมูลค่ายอดขายสินค้า 5,000,0001- 10,000,000 บาท / เดือน และมีมูลค่าการส่ังซ้ือแผ่นยิปซ่ัม 

5,001 – 10,000 แผ่น / เดือน  ความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายแผ่นยิปซ่ัมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย 

ด้านการบริการ ด้านส่งเสริมการขาย และ ด้านราคา  ส่วนรูปแบบธุรกิจ การทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่าย ระดับมูลค่า

ยอดขายรวม และระดับมูลค่าการส่ังซ้ือไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย  

ด้านส่งเสริมการขาย แต่มีความสัมพันธ์ในด้านราคา และได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัทได้มีการพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์โดย

เพิ่มความหลากหลายให้มากขึ้น มีคุณภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งและราคาไม่สูง ในด้านราคาทางบริษัทควรมีมาตรฐานในราคา

ของสินค้าของตัวแทนให้คงที่ และในด้านการประชาสัมพันธ์ควรจะมีมากขึ้นกว่าเดิม  

ศฤงคาร  ต้ังประกอบ (2552)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้แทนจําหน่ายในเขตภาคเหนือท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือร้านค้าตัวแทนจําหน่ายในเขต

ภาคเหนือ จํานวน 83 ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

ของบริษัทแอสซีจี เน็ตเวิ ร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดพบว่า    

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  คือสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน      

ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ระยะเวลาการให้เครดิต (สินเช่ือ) มีความเหมาะสม  ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย การบริการลูกค้า  

ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการส่ังซ้ือสินค้า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ได้แก่พนักงานขาย พูดจาอ่อนน้อม/สุภาพ  

ธีรยุทธ สุขสุด (2554)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสม

การตลาดของบริษัท เอซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตําแหน่ง

เจ้าของกิจการ มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 20-25 ปี ความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี

ความพึงพอใจมากอันดับแรกคือมาตรฐานสินค้า ด้านราคามีความพึงพอใจสูงสุดในส่วนของราคาสินค้าเหมาะสมกับ

คุณภาพ  ด้านการจัดจําหน่าย การบริการลูกค้ามีความพึงพอใจในส่วนของบริการจัดส่งสินค้า ด้านการจัดจําหน่าย  

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความพึงพอใจท่ีบริษัทฯได้ให้ความร่วมมือในการทํางานกับผู้แทนจําหน่ายเป็นอย่างดี 

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอย่างมากในความน่าสนใจของการโฆษณาของผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายทําให้

ผู้บริโภคจําได้  
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วิธีการดําเนินการวิจัย   

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบสํารวจ โดยประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเตก้า (ประเทศ

ไทย) จํากัด จํานวน 150 ราย   เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม   โดยแบ่งคําถามออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด และของบริษัทคู่แข่ง 2 ราย 

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละคําถามจะมี

คําตอบให้เลือก 5 ระดับ  (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2546: 75) 

 

          ระดับความพึงพอใจ              คะแนน 

  มากท่ีสุด    5 

  มาก    4 

     ปานกลาง   3 

  น้อย    2 

     น้อยท่ีสุด    1 

คะแนนท่ีได้นํามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยการแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ียโดยการอ่านค่าจาก

ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  

  ค่าเฉล่ีย   4.50 - 5.00  มากท่ีสุด        

ค่าเฉล่ีย   3.50 - 4.49  มาก       

ค่าเฉล่ีย   2.50 - 3.49  ปานกลาง 

       ค่าเฉล่ีย   1.50 - 2.49  น้อย          

ค่าเฉล่ีย   1.00 - 1.49  น้อยท่ีสุด 

 

สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามและธุรกิจของผู้แทนจําหน่ายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 72.0  อายุ 31-40 ปี  ร้อยละ 51.3 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 68.0  ตําแหน่ง

ในสถานประกอบการคือ เจ้าของร้าน  ร้อยละ 72.0  รูปแบบของสถานประกอบการคือ บริษัทจํากัด ร้อยละ 62.0   

โดยแหล่งที่ตั้งของสถานประกอบการคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 38.0 ยอดขายรวมของกิจการ โดยเฉล่ียต่อ

เดือน คือ 9,000,001-12,000,000 บาท  ร้อยละ 38.0 ระยะเวลาท่ีเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) 

จํากัด คือ  5-10 ปี ร้อยละ 52.7 ส่วนใหญ่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการส่ังซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวในสถาน

ประกอบการคือ เจ้าของร้าน ร้อยละ 63.3  
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายที่ มี ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท  เตก้า  

(ประเทศไทย) จํากัด            

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) 

จํากัด มากกว่าบริษัท A ซ่ึงควรรักษาระดับความพึงพอใจไว้  แต่เม่ือเทียบกับบริษัท B พบว่ามีความพึงพอใจน้อยกว่าใน

ปัจจัยย่อยเรื่องสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ความหลากหลายของสินค้า เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และบริการหลังการขาย  

จึงควรปรับปรุงพัฒนาด้าน R&D เพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน 

รวมท้ังยังต้องปรับปรุงเร่ืองการพัฒนาการบริการหลังการขายให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามยังคงพึงพอใจในด้านการรับประกันสินค้า และการบริการเปลี่ยนคืนสินค้ามากกว่าบริษัท B   

 

 

ปัจจัยด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านราคาของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) 

จํากัด มากกว่าบริษัท A จึงควรรักษาระดับความพึงพอใจไว้  และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านราคา

มากกว่าบริษัท B  ในปัจจัยย่อยเร่ืองการกําหนดราคามาตรฐาน และการให้เครดิตอย่างเหมาะสม จึงควรรักษาระดับ

ความพึงพอใจไว้ อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านราคาน้อยกว่าบริษัท B  ในปัจจัยย่อยเรื่อง

ราคาสอดคล้องกับคู่แข่งขัน และการให้ส่วนลด ดังนั้นบริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด จึงควรปรับการตั้งราคาและ

เงื่อนไขการให้ส่วนลดให้สมเหตุสมผลเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะเป็นข้อได้เปรียบเพื่อสนับสนุนให้

เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นของตัวแทนจําหน่าย  
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รูปท่ี 1 เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของตวัแทนจําหน่ายท่ีมีตอ่ด้านผลติภณัฑ์ ระหวา่ง
บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท A  และบริษัท B 

บริษัท A บริษัท B Teka
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ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการจัดจําหน่ายของบริษัท เตก้า 

(ประเทศไทย) จํากัด มากกว่าบริษัท A ในด้านการติดต่อพนักงานง่าย แคตตาล็อคมีรายละเอียดถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 

มีบริการส่งฟรี ย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถส่ังซ้ือในกรณีเร่งด่วนได้ จึงควรรักษาระดับความพึงพอใจนี้ไว้ และเม่ือเทียบกับ

บริษัท B พบกว่ายังคงมีความพึงพอใจน้อยกว่าในเร่ืองความถูกต้องในการจัดส่ง ดังน้ันทางบริษัทจึงควรปรับปรุงในส่วน

ของแผนกจัดส่งสินค้า ให้มีความถูกต้องตรงกับที่ได้รับการส่ังซ้ือ มีการตรวจนับจํานวนให้ถูกต้อง และสามารถจัดส่ง

สินคา้ได้ตรงตามเวลา เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายให้มากขึ้นได้  
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รูปท่ี 2 เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของตวัแทนจําหน่ายท่ีมีตอ่ด้านราคา                                  
ระหว่างบริษัท เตก้า (ประเทศไทย ) จํากดั บริษัท A  และบริษัท B  

บริษัท A บริษัท B Teka
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านส่งเสริมการตลาดของ

บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากัด ในด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่าบริษัท A  และ บริษัท  B ดังน้ันจึงควรปรับปรุงท้ัง

การส่งเสริมการตลาด ได้แก่การวางแผนการตลาดประจําปี ในการที่จะจัดโปรโมช่ันตามช่วงเวลาแต่ละไตรมาศ  

มีการพัฒนาพนักงานช่วยขายประจําตัวแทนจําหน่ายท่ีมีความรู้ในตัวสินค้าและมีความสามารถในการขายและอยู่ประจํา

ตลอดไม่ขาดชว่ง 
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รูปท่ี 3 เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของตวัแทนจําหน่ายท่ีมีตอ่ด้านการจดัจําหน่าย  
ระหวา่ง บริษัทเตก้า (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท A และบริษัท B  

บริษัท A บริษัท B Teka
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากเรียงลําดับคือปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.67)  

และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.13) 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย)  

จํากัด  สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยในระดับมากลําดับแรก

คือ สินค้ามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรยุทธ สุขสุด (2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ

ของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด   
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รูปท่ี 4  เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจของตวัแทนจําหน่ายท่ีมีตอ่ด้านการสง่เสริมการตลาด  
ระหว่าง บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท A  และ บริษัท B  

บริษัท A บริษัท  B Teka
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ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มาตรฐานสินค้า  และไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของศฤงคาร ตั้งประกอบ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้แทนจําหน่ายในเขตภาคเหนือท่ีมีต่อ 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน       

ปัจจัยด้านราคา ากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยในระดับมากลําดับแรกคือ  

การกําหนดราคาเป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรยุทธ สุขสุด (2554)  ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจ

ของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด   

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ    

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศฤงคาร ตั้งประกอบ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้แทนจําหน่ายในเขต

ภาคเหนือท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือระยะเวลาการให้เครดิต (สินเช่ือ) มีความเหมาะสม   

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยในระดับมาก

ลําดับแรกคือ คือ แคตตาล็อคมีรายละเอียดของสินค้าถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ธีรยุทธ สุขสุด (2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของ

บริษัท เอซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด     ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับ

แรกคือบริการจัดส่งสินค้า  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศฤงคาร ต้ังประกอบ (2552) ท่ีศึกษาเรื่องความ 

พึงพอใจของผู้แทนจําหน่ายในเขตภาคเหนือท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท ์

จํากัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือมีความสะดวกในการส่ังซ้ือสินค้า 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยในระดับ

ปานกลางลําดับแรกคือ การให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจกรรมของร้านค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรยุทธ 

สุขสุด (2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท  

เอซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ

ความน่าสนใจของการโฆษณาของผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายทําให้ผู้บริโภคจําได้  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ศฤงคาร ต้ังประกอบ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้แทนจําหน่ายในเขตภาคเหนือท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสม

การตลาดของบริษัทเอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ

มากลําดับแรกคือพนักงานขายพูดจาอ่อนน้อม/สุภาพ  

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของตัวแทนจําหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท เตก้า (ประเทศไทย)  

จํากัด   โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทําการศึกษาน้ัน เป็นตัวแทนจําหน่าย ซ่ึงในปัจจุบันทางบริษัทฯ เน้นการให้บริการตรงถึง

ตัวแทนจําหน่ายเป็นหลัก เนื่องจากทรัพยากรของบริษัทฯ ท่ีมีจํากัด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะ
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ทําให้ส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกัน ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทฯ นําไปปรับใช้เป็น 

กลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางซ่ึงเป็นลําดับสุดท้าย

ในเรื่อง มีบริการหลังการขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายเช่น การบริการติดต้ัง การบริการซ่อม และเมื่อเทียบกับ บริษัท B  

ท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าในปัจจัยบริการหลังการขาย ดังน้ัน บริษัทฯ  จึงควรเน้นในด้านบริการติดตั้งสินค้า รวมท้ัง

เพิ่มบริการหลังการขาย โดยมีทีมเจ้าหน้าท่ีเทคนิคต้ังข้ึนเฉพาะสําหรับเข้าไปดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น  เช่น บริการซ่อมจาก

ทีมงานผู้เช่ียวชาญด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัว มีทีมเจ้าหน้าท่ีเทคนิคท่ีสามารถให้คําแนะนําในเร่ืองการติดต้ัง ท่ีให้ความ

แข็งแรงมากท่ีสุด แต่ประหยัดต้นทุนสําหรับลูกค้ามากท่ีสุด ซึ่งจะทําการเจาะลึกลงไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้คนสุดท้าย  

(End User) เป็นต้น  และมีการรับประกันสินค้าแตกหักเสียหาย โดยเปล่ียนให้ลูกค้าทันท ี

ด้านราคา  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านน้ีในระดับมาก เพื่อให้ลูกค้ามี

ความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอในลําดับสุดท้ายในเร่ือง สามารถต่อรองราคาได้ และราคา

สินค้าสอดคล้องกับราคาคู่แข่งขัน อีกท้ังเม่ือเทียบกับบริษัท B ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าในปัจจัยย่อย เร่ืองการต่อรอง

ราคา และการให้ส่วนลด บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได ้ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะกําหนด

โครงสร้างราคาให้เป็นข้ันบันไดเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายเลือกซื้อตามศักยภาพ เช่น การให้เป็นส่วนลดจ่ายคืนภายหลัง  

เม่ือลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้าหมายท่ีทาง บริษัทฯ กําหนดไว้  และการกําหนดราคาให้ตัวแทนจําหน่ายแต่ละรายมี     

ความเท่าเทียมกัน สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในพื้นที่ได้ โดยไม่ให้มีความเหล่ือมลํ้าด้านราคาระหว่างร้านค้าแต่ละพ้ืนท่ีแต่

ละราย เชน่ การกําหนดเป็นราคาแนะนําขาย ราคาเดียวกันท้ังตลาด โดยรวมผลกําไรไว้ให้ตัวแทนจําหน่ายไว้แล้ว 

ด้านการจัดจําหน่าย (การบริการลูกค้า) จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อย

ด้านน้ีในระดับมาก  เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะปัจจัยย่อยท่ีมีความพึงพอในลําดับสุดท้ายในเร่ือง

สามารถติดต่อพนักงานขายได้ง่าย  อีกท้ังเม่ือเทียบกับบริษัท A และ B มีความพึงพอใจน้อยกว่าในปัจจัยย่อยเร่ืองสินค้า

พร้อมส่ง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความสําคัญกับการสามารถให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงานขายได้ง่าย  สามารถติดต่อกับ

พนักงานขายได้ตลอดเวลา  นอกจากน้ันควรมีสินค้าพร้อมส่งให้ลูกค้าในกรณีท่ีส่ังซ้ือสินค้าเร่งด่วน  ควรมีจํานวนสินค้า

เพียงพอในการขาย โดยการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าและผลิตสินค้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

ของตัวแทนจําหน่ายในแต่ละช่วงเวลา  และมีจํานวนสินค้าท่ีพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ตลอดเวลา เช่น การนําระบบ        

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมาบริหารใช้ทั้งระบบ ต้ังแต่โรงงาน การจัดส่ง การกระจาย จนถึงผู้ใช้งานคนสุดท้าย  

โดยจัดทําการประมาณการความต้องการใช้สินค้ารวมและบริหารกําลังรถขนส่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและฤดูกาล

ขาย เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านในระดับ

ปานกลางทุกปัจจัยย่อย  และเม่ือเทียบกับคู่แข่งทั้งสองรายพบว่ามีความพึงพอใจน้อยกว่าในทุกปัจจัยย่อยเช่นกัน ดังน้ัน 

บริษัทฯ ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านน้ีโดยการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจําหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ   

โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การสาธิตการทําอาหาร  การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

โทรทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์  การส่งเสริมการขาย  เช่น ส่วนลดของแถม  การจัดสินค้าเพื่อต้ังกองโปรโมช่ัน  การจัด
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พนักงานช่วยขาย (PC) จากบริษัทประจําร้านค้า อย่างสมํ่าเสมอ เช่น กําหนดแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายประจําปีให้กับ

ร้านค้าท่ีร่วมรายการ การสนับสนุนดิสเพลย์เพื่อวางสินค้าโชว์ภายในร้านแก่ร้านตัวแทนจําหน่าย  เป็นต้น 
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