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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

 
ผูเขียน      นายภาณุพงศ จันทรสมา 
 
ปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
    ผูชวยศาสตราจารยดารารัตน บุญเฉลียว 
 

บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการ
ใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เก็บขอมูลจากตัวแทน
จําหนาย จํานวน 81 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบวา ตัวแทนจําหนายสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ป ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีตําแหนงในองคกรเปนเจาของกิจการ โดยกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากกวา
ตําแหนงอื่น ผูจัดการฝายการตลาดเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบริษัทผู
นําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรมากที่สุด และสวนใหญเจาของกิจการเปนผูมี
อํานาจการตัดสินใจคนสุดทายในการเลือกบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณ
คอมพิวเตอร นอกจากนี้สวนใหญมีบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนาย (Distributor) ที่มีการสั่งซื้อสินคา
หรือใชบริการจํานวนมากกวา 5 ราย  มียอดซ้ือสินคาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอเดือน ทั้ง 
500,001 – 2,000,000 บาท และ 2,000,001 – 4,000,000 บาท จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรในกลุม
เครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set)  

ในสวนของการเปนตัวแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขาเชียงใหม พบวา สวนใหญเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนเวลาต่ํากวา 
5 ป และสั่งซื้อสินคากลุมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร (PC Component) และกลุมเครื่องคอมพิวเตอร
ชุด (Computer Set) มากที่สุด รูจักบริษัทซินเน็คฯ จากการไดคําแนะนําจากผูประกอบการรายอื่น มี
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เงื่อนไขการชําระคาสินคาโดยการชําระเปนเช็คลวงหนา ไดรับ Credit Term เปนจํานวน 30 วัน 
วงเงินรายเดือนสําหรับการสั่งซื้อสินคาจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม เปนจํานวนเงิน 1,500,001 – 3,000,000 บาท และมีเหตุผลในการเลือกเปนตัวแทน
จําหนายของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  โดยเลือกจากราคา
สินคามากกวาดานอื่น 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวาตัวแทนจําหนายมี
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ/บริการ  ดานบุคลากร ดานราคา 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่จัดจําหนาย ยกเวนดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
 สําหรับปจจัยยอย 3 ลําดับแรกที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ/บริการ  
ไดแก คุณภาพ ความทันสมัย และความมีช่ือเสียงของตรายี่หอสินคา ดานราคา ไดแก ราคาสินคา
และบริการ รายละเอียดที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน และความหลากหลายของระดับราคา ดานสถานที่
จัดจําหนาย  ไดแก  บริการจัดสงสินคา ระยะเวลาในการจัดสงสินคานับจากวันที่ส่ังซื้อจนไดรับ
สินคา ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพทและอีเมลล ความสะดวกในการติดตอบริษัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม และสภาพความสมบูรณของสินคาที่จัดสง  
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก  การสงเสริมการขายที่หลากหลาย การลดราคาสินคา และการ
บริการหลังการขาย  ดานบุคลากร ไดแก มนุษยสัมพันธ มารยาท/บุคลิกภาพของพนักงานขาย และ
ความเสมอภาคในการใหบริการ  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความ
นาเชื่อถือ ความมีช่ือเสียง และระยะเวลานับตั้งแตกอตั้งบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  และดานกระบวนการใหบริการ  ไดแก ความถูกตองในการจัดสงสินคาทั้งประเภท/
ชนิด/จํานวน  เอกสารกํากับสินคา และการใหบริการ 

ในสวนของปญหาที่ตัวแทนจําหนายพบจากการใชบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จํากัน (มหาชน) สาขาเชียงใหม  3 ลําดับแรก คือ ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช สินคา
ขาดสตอคบอย และไมมีสินคาใหใชทดแทนขณะสงสินคาซอม 
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Abstract 

 
 The objective of this independent study was to study Dealer Satisfaction Towards 
Services of Synnex (Thailand) Public Company Limited, Chiang Mai Branch. Data collection 
was conducted through the distribution of questionnaires to 81 dealers. The Statistical 
techniques used were frequency, percentage, and means. 

 Most respondents from the study were male, who were 31-40 years having a bachelor 
degree and they were owner of the business. The result from this study showed that a person in 
the company, who most influenced the decision whether the business will become a computer 
accessories dealer, was a managing director. The person who most influenced distributor 
selection was a marketing director. And in most cases the person who made final decision for 
distributor selection was the owner of the business.  
 Most respondents were dealers who had more than 5 distributors working with, and most 
of them averagely ordered computer accessories with the value of 500,001 – 2,000,000 baht and  
2,000,001 – 4,000,000 baht. And the highest sale they made was from computer sets. 

Most respondents from the study had been working as a computer accessories dealer for 
less than 5 years. Most of products they ordered were PC components and computer sets. Most 
respondents from the study had known Synnex Thailand from other business owners. Most of 
them do the purchasing and paid by posted date cheque and having 30 days of a credit term from 
Synnex Thailand.  Most of them had 1,500,001 – 3,000,000 baht of a monthly credit to order 
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computer accessories from Synnex Thailand. And most decided to become a dealer for Synnex 
Thailand by considering the prices of computer accessories.   

The study showed that the dealers rate the overall satisfaction at the high level of average 
score in these following factors;  product and service, people, price, process, place, except 
physical evidence and presentation and promotion that the dealers rate the overall satisfaction at 
the moderate level of average score. 

The most three satisfactions from the dealers towards the following factors; product and 
service of Synnex Thailand were quality, modernity and reputation. For pricing, the dealers most 
satisfied with product prices, receipt design and the varieties of prices. For place, the dealers were 
most satisfied  with delivery provided, time period spent in delivering products, convenience in 
ordering products via telephone and email, convenience in contacting Synnex and quality of the 
product delivery. For promotion, the dealers were most satisfied with varieties of promotions, 
discount and quality of after-sell service. For people, the dealers were most satisfied with 
friendliness and personality of sales persons and equity in treating staffs. For physical evidence 
and presentation, the dealers were most satisfied with the reliability, reputation and the year 
operated of Synnex Thailand. For process, the dealers were most satisfied with the right 
categories, types and numbers of products delivered, documents and service. 

The most three problems of Synnex Thailand service quality found by the dealers were 
that Synnex had no example products for free trail, products were often run out of stock and there 
was no spared product for temporarily use while sending broken products for a repair.  

 


