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                                                  เลขที่  ________ 

แบบสอบถาม                                    
        แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง 

“ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงใหม” โดยนกัศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะถูกใชเปนประโยชนทาง
การศึกษาเทานั้น 

อนึ่งแบบสอบถามนี้จะไมมผีลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงใครขอความ
รวมมือจากทานตอบแบบสอบถามตามความรูความเขาใจและประสบการณที่เปนจริงของทาน 
ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามชุดนี้มา ณ โอกาสนี้ 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ในชองสี่เหล่ียมหนาตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริงหรือ
ความเห็นของทานมากที่สุดถาไมมีตัวเลือกใดที่ตรงกับความเปนจริงหรือความเห็นของทานกรุณา
ทําเครื่องหมายถูก ( ) ในชองตัวเลือก “อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....” และเขียนขอความที่ตองการลงใน
ชองวางดานทายตัวเลือก 
 

1. เพศ  1. ชาย            2. หญิง 
 

2. อายุ  1. 21 – 30 ป          2. 31 – 40 ป 
3. 41 – 50 ป          4. 51 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศกึษา 
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี       2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  
 3. สูงกวาปริญญาตรี                       4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................... 

 

4. ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม (ตองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ)      
1. กรรมการผูจัดการ       2. เจาของกิจการ 
3. ผูจัดการทั่วไป        4. ผูจัดการฝายจัดซื้อ 
5. ผูจัดการฝายการตลาด 
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5.  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสนิใจเลือกเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณทีเ่กีย่วกับคอมพิวเตอร 
เขามาจัดจําหนายในบริษัทของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. กรรมการผูจัดการ       2. เจาของกิจการ 
3. ผูจัดการทั่วไป/หัวหนางาน   4. ผูจัดการฝายจัดซื้อ 
5. ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน    6. ผูจัดการฝายบัญชี 
7. ผูจัดการฝายบุคคล          8. ผูจัดการฝายการตลาด 
9. ตําแหนงอื่น ๆโปรดระบุ ................. 

 

6.  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสนิใจเลือกซ้ือสินคาจากบริษทัผูนําเขาและจัดจําหนายอุปกรณที ่
เกี่ยวกับคอมพวิเตอรเขามาจดัจําหนายในบริษัทของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)       

1. กรรมการผูจัดการ       2. เจาของกิจการ 
3. ผูจัดการทั่วไป/หัวหนางาน   4. ผูจัดการฝายจัดซื้อ 
5. ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน    6. ผูจัดการฝายบัญชี 
7. ผูจัดการฝายบุคคล          8. ผูจัดการฝายการตลาด 
9. ตําแหนงอื่น ๆโปรดระบุ ................. 

 

7.  ผูมีอํานาจการตัดสินใจคนสุดทายในการเลือกบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณ  
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเขามา จัดจําหนายในบริษัทของทาน (ตอบ 1 ขอเทานั้น)       

1. กรรมการผูจัดการ       2. เจาของกิจการ 
3. ผูจัดการทั่วไป/หัวหนางาน   4. ผูจัดการฝายจัดซื้อ 
5. ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน    6. ผูจัดการฝายบัญชี 
7. ผูจัดการฝายบุคคล           8. ผูจัดการฝายการตลาด 
9. ตําแหนงอื่น ๆโปรดระบุ ................. 

8.   บริษัทของทานมีการสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนาย  
(Distributer) ทั้งหมดกี่ราย 

1. 1 ราย                                           2. 2 – 3 ราย 
3.  4 – 5 ราย                  4. มากกวา 5 ราย 
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9.   ยอดซื้อสินคาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยรวมเฉลี่ยตอเดือนประมาณเทาใด 
1. ต่ํากวาหรือเทากับ 500,000 บาท       
2. อยูในชวง 500,001 – 2,000,000บาท 
3. อยูในชวง 2,000,001 – 4,000,000 บาท      
4. อยูในชวง 4,000,001 – 6,000,000 บาท                  
5. มากกวา 6,000,000 บาท     

            

10.  บริษัทของทานจําหนายอุปกรณท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรกลุมใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.  กลุมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร (PC Component) 
2. กลุมอุปกรณตอพวง (Peripheral) 
3. กลุมเครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set) 
4. กลุมอุปกรณเครือขาย (Enterprise Solution) 
5. กลุมโปรแกรมสําเร็จรูป (Software)           
6. กลุมสินคาสิ้นเปลือง (Consumables) 
7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 

 

11. ระยะเวลาที่บริษัททานเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรของบริษัทซินเน็คฯ  
1. ต่ํากวา 5 ป                                    2. 5 – 10 ป 
3.  10 – 15 ป                    4. มากกวา 15 ป 

 

12. สินคาที่มีการสั่งซื้อจากบริษัท ซินเน็คฯ มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.  กลุมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร       2. กลุมอุปกรณตอพวง 
3. กลุมเครื่องคอมพิวเตอรชุด    4. กลุมอุปกรณเครือขาย 
5. กลุมโปรแกรมสําเร็จรูป        6. Consumables 
7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ  ..................................................... 

 

 13.  ทานรูจักบริษัทซินเน็คฯ จากแหลงใด (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
1. วารสารคอมพิวเตอร                     2. จดหมายขาย 
3.  หนังสือพิมพ                   4. เอกสารแผนพับ 
5. เวบไซดของบริษัทซินเน็ค        6. พนักงานขาย 
7. เพื่อนแนะนํา                      8.ไดคําแนะนําจากผูประกอบการรายอืน่ 

                 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ …………….. ... ..  
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14.  เงื่อนไขการชําระคาสินคาของทานกับบริษัทซินเน็คฯ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1. ชําระเงนิสด                      2. ชําระเปนเช็คลวงหนา 
3.  E-Banking ตัดยอดจากบัญชี         4. โอนเงินเมื่อครบกําหนด 

                 5. บัตรเครดิต           6. อ่ืน ๆ.............................  
  

15.  ทานไดCredit Term การชําระจากบริษทั ซินเน็คฯ กีว่ัน 
1. ไมม ีCredit Term             2. 7 วัน 
3.  15 วัน            4. 30 วัน 

                 5.  45 วัน  
 

16.  ทานไดวงเงิน (รายเดือน) สําหรับการสั่งซื้อสินคาจากบริษัท ซินเน็คฯ เทาใด 
1. ต่ํากวาหรือเทากับ 500,000 บาท         
2. อยูในชวง 500,001-1,500,000 บาท  
3. อยูในชวง 1,500,001-3,000,000 บาท 
4. อยูในชวง 3,000,001-5,000,000 บาท 

                 5. มากกวา 5,000,000 บาท 
 

17.  เหตุผลในการเลือกเปนตัวแทนจําหนายบริษัท ซินเน็คฯ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
1. ช่ือเสียงบริษัท             2. มีสาขาในจังหวัดเชยีงใหม 
3.  ราคาสินคา         4.  มีบริการสงสินคา 
5.  มีบริการซอม               6.  คุณภาพการบริการที่ด ี
7.  ความหลากหลายของประเภทชิน้สวนอุปกรณคอมพิวเตอร (Component)  
8. พนักงานขายมีความเชื่อถือ และไววางใจได 
9.  อ่ืนๆ.........................................  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายถูก( ) ลงในชองตัวเลือกที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานทีม่ี
ตอสวนประสมทางการตลาดของ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
สุด 

1. ดานผลิตภัณฑ / บริการ      
1)  ความหลากหลายของประเภท และชนิดสินคา      
2)  ความหลากหลายของขนาด / สีสินคา      
3)  ความหลากหลายของรุนสินคา      
4)  ความทันสมัยของสินคา      
5)  คุณภาพของสินคาที่จัดจําหนาย      
6)  ความมีช่ือเสียงนาเชื่อถือของตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย      
7)  ความหลากหลายของตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย      
8)  หีบหอบรรจุภัณฑของสินคา (Packaging)      
9)  บริการใหขอมูล / ปรึกษาทางดานเทคนิค      
10)  เอกสารประกอบสินคา / คูมือการใชงาน      
11)  เงื่อนไขการรับประกันสินคา      
12)  เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินคา      
13) การบริการหลังการขาย      
14) การบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม      
2. ดานราคา      
1) ราคาจําหนายของสินคา      
2) ราคาคาบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร      
3) ความหลากหลายในระดับราคาของสินคาและบริการ      
4) การแจงเปลี่ยนราคาลวงหนากอนการปรับราคา      
5) ระยะเวลาการยืนราคาสินคา      
6) ราคาสวนลดเงินสด      
7) มี Price List ใหลวงหนา      

     8) ระยะเวลาการชําระเงิน / เครดิตเทอม 
9) ใบเสร็จแสดงรายละเอียดราคาสินคาและบริการ      
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ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
สุด 
    

10) ความหลากหลายของวิธีการชําระเงิน เชน เงินสด บัตร
เครดิต 

     

3. ดานสถานที่จัดจําหนาย      
1) ทําเลที่ต้ัง และความสะดวกในการเขาถึงบริษัท      
2) ระยะเวลาในการจัดสงสินคานับจากวันที่สั่งซื้อจนไดรับ 
สินคา 

     

3) มีบริการจัดสงสินคา      
4) ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา เชน ทางโทรศัพท ,Email      
5) ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับพนักงาน 
บริษัทซินเน็คฯ 

     

6) สภาพความสมบูรณของสินคาที่จัดสง      
7) ความแข็งแรงทนทานของการบรรจุหีบหอ (Packing)  
ในการจัดสง 

     

8) เวลาการเปด-ปดทําการ       
9) ความพรอมของสตอคสินคาของบริษัทซินเน็ค      
4. ดานการสงเสริมการตลาด      
1) การจัดการสงเสริมการขายในชวงตาง ๆ เชน การชิงโชค
รถยนต และทอง เปนตน 

     

2) การสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคา      
3) การสงเสริมการขายโดยการแถมสินคา      
4) เอกสารแนะนําสินคาที่มีแจกฟรีใหกับตัวแทนจําหนาย      
5) มีการทําโฆษณาใหแกตัวแทนจําหนาย      
6) ความถี่ในการเขาพบเยี่ยมเยียน ติดตองานของพนักงานขาย      
7) ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย      
8) ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย      
9) จํานวนครั้งการฝกอบรมใหกับตัวแทนจําหนายในรอบปฟรี      
10) ความหลากหลายของหลักสูตรที่จัดฝกอบรมแกตัวแทน
จําหนายฟรี 

     

11) มีเอกสาร Catalog แจกฟรี      
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ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอยสุด 
    

5. ดานบุคลากร (พนักงานทั่วไป พนักงานขาย พนักงาน
บริการหลังการขาย) 

     

1) มนุษยสัมพันธของพนักงาน      
2) การใหบริการดวนความเสมอภาคของพนักงาน      
3) ความรู และความสามารถในการใหบริการของพนักงาน
ทั่วไป 

     

4) ความถูกตอง แมนยําในการใหบริการของพนักงานทั่วไป      
5) ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานซอม      
6) ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานขาย      
7) มารยาท / บุคลิกภาพของพนักงานขาย      
8) การใหคําแนะนํา และอธิบายใหลูกคาเขาใจ      
6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางการภาพ      

1) ความกวางขวางและความสะอาดของบริษัทซินเน็คฯ      
2) ความมีช่ือเสียงของบรษัทซินเน็คฯ      
3) บริษัทจัดตั้งมาเปนเวลานาน      
4) ความนาเชื่อถือของบริษัท      
5) ความเพียงพอของจํานวนพนักงานในการใหบริการ      
6) ความทันสมัยของอุปกรณที่นํามาใหบริการ      
7) ความเหมาะสม เรียบรอยของเครื่องแบบพนักงาน      
8) การตกแตงบริษัทฯและบรรยากาศภายในบริษัทซินเน็คฯ      

7. ดานกระบวนการใหบริการ      
1) ความเหมาะสมในลําดับขั้นตอนการใหบริการ      
2) การจัดสงสินคาไดตรงเวลา      
3) การใหบริการตรงเวลา      

     

     

4) ความถูกตองในการใหบริการ 
5) ความรวดเร็วในการใหบริการ 
6) ความถูกตองของเอกสารกํากับสินคา      

7) ความถูกตองของประเภท / ชนิด / จํานวน สินคาที่จัดสง      
8) ความสม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการ      
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สวนท่ี3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาปญหาที่กําหนดใหตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย  ในชองดานหลังแตละ
ขอใหตรงกับความรูสึกของทานที่มีตอปญหาของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขาเชียงใหม เทานั้น 
 

1. ปญหาดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product) (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 สินคาชํารุดเสียหาย            การเคลมสินคาใชเวลานาน        
 งานซอมไมมีคุณภาพ           สินคามีใหเลือกนอย             

ไมมีสินคาใหใชทดแทนขณะสงสินคาซอม    บรรจุภัณฑไมทันสมัย         
 ระยะเวลาการรับประกันสินคาสั้น        ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............        

 ไมพบปญหา 
 

2. ปญหาดานราคา (Price) (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 ราคาขายไมคงที่                 ไมสามารถผอนชําระได 
 ตอรองราคาสินคาไดไมมาก         การชําระเงนิยุงยาก 
 ระยะการให Credit Term ส้ันไป          ไมแจงราคาสินคาใหชัดเจน 
 ราคาอุปกรณเครื่องคอมพวิเตอร (PC Component) แพงกวาบริษัทอื่น 
 ราคาอุปกรณตอพวง (Peripheral) แพงกวาบริษัทอื่น 
 ราคาเครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set) แพงกวาบริษัทอื่น 
 ราคาอุปกรณเครือขาย (Enterprise Solution) แพงกวาบริษัทอื่น 
 ราคาโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) แพงกวาบริษัทอืน่          
 ราคาสินคาสิ้นเปลือง (Consumables) แพงกวาบรษิัทอื่น 
 ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............           ไมพบปญหา 

 

3. ปญหาดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 สินคาขาดสตอคบอย            การสงสินคาผิดบริษัท 

 ความไมสะดวกในการตดิตอผูขายทางโทรศัพท 
 สินคาที่สงมอบไมครบตามจํานวนที่ส่ัง     
 ไมไดรับความสะดวกในการติดตอผูขายผานทาง Email   
 ไมมีระบบบริการสอบถามขอมูลผาน Call Center 
 ไมสามารถสั่งซื้อทาง Website 
 ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............           ไมพบปญหา 
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4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช      

 พนักงานขายไมมีความรูเกียวกับสินคา       

 การสงเสริมการขายไมนาสนใจ 
 ไมมีเอกสารแนะนําสินคา 
 ไมมีการอบรมพนักงานขายใหบริษัทตัวแทนจําหนาย 
 ไมมีขาวสารเกี่ยวกับสภาวะธุรกิจคอมพิวเตอรแจงใหทราบ 
 ไมมีการสงเสริมการขายใหเลือกหลาย ๆ แบบ 
 ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............      
 ไมพบปญหา 

 

5. ปญหาดานบุคลากร (People) (ตอบไดมากกวา 1ขอ)  
  พนักงานบริการหลังการขายไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
  การใหบริการของพนักงานบริการหลังการขายไมมีความถูกตองแมนยํา  

  การใหบริการของพนักงานไมสุภาพ และไมมีมนุษยสัมพันธ 
  ใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน 
  พนักงานไมมีความกระตอืลือลนในการใหบริการ 
 ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............      
 ไมพบปญหา 

 

6. ปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 ที่จอดรถมีนอย  ไมเพียงพอ         ปายบริษัทซินเน็คไมชัดเจน 

 ไมมีหองรับรองที่เปนสัดสวน        ไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............           ไมพบปญหา 

 

7. ปญหาดานกระบวนการใหบริการ (Process) (ตอบไดมากกวา 1ขอ)    
 การสมัครเปนตัวแทนจําหนายยุงยาก      ใบกํากับภาษีไมชัดเจน 
 จํานวนสินคาไมตรงตามใบกํากับภาษ ี     ขั้นตอนการสั่งซื้อยุงยาก        
  การใหบริการของพนักงานขายลาชา      ปญหาอื่น ๆ โปรดระบุ...............         
  การใหขอมูลสินคาใหมลาชา         ไมพบปญหา 
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ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
1) ปญหาอื่นๆ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

2) ขอเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ - สกุล  นายภาณุพงค  จันทรสมา 
 
วัน เดือน ป เกิด  31 มกราคม 2519 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปรินสรอยแยลวทิยาลัย 
 ปการศึกษา 2537    
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม ปการศึกษา 2541 

 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2541-2544   ผูจัดการฝายเทคนิค 
                บริษัท แองเจอร คอมพิวเตอร จํากัด 

พ.ศ. 2544-2546   พนักงานขาย 
บริษัท ดี คอมพิวเตอร จํากัด 

        พ.ศ. 2546-2549   พนักงานขาย  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
สาขาพิษณุโลก 

พ.ศ. 2549-2550   พนักงานขายภมูิภาค บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด 
        พ.ศ. 2550-ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการ  

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
สาขาเชียงใหม 

 


