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สารบาญตาราง 

                      
ตาราง หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามอายุ 16 
3 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามระดับการศึกษา 17 
4 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามตําแหนง 18 
5 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามผูมีสวนรวม 

ในการตัดสนิใจเลือกเปนตวัแทนจําหนายอุปกรณที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร 
19 

6 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณ
คอมพิวเตอร 

20 

7 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามผูมีอํานาจการตัดสินใจ
คนสุดทายในการเลือกบริษทัผูนําเขาและจัดจําหนายเพือ่ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร 

21 

8 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามจํานวนบริษัทผูนําเขา
และจัดจําหนาย (Distributer) ที่มีการสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการ 

22 

9 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรเฉลี่ยตอเดือน 

23 

10 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามกลุมของอุปกรณ
คอมพิวเตอรทีจ่ําหนาย 

24 

11 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามระยะเวลาที่เปน 
ตัวแทนจาํหนายอุปกรณทีเ่กีย่วกับคอมพิวเตอร 
ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

25 

12 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามสินคาที่มีการสั่งซื้อจาก
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

26 

13 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามแหลงที่รูจัก 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

27 

14 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามเงื่อนไขการชําระ 
คาสินคากับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

28 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
15 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตาม Credit Term จาก 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
29 

16 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามวงเงินรายเดือนสําหรับ
การสั่งซื้อสินคาจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

30 

17 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามเหตุผลในการเลือกเปน
ตัวแทนจําหนายของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม 

31 

18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ในการใหบริการของ 
บริษัท  ซินเนค็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

32 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานราคา ในการใหบริการของ 
บริษัท  ซินเนค็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

34 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่จัดจําหนาย ในการใหบริการ 
ของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

36 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด ในการใหบริการ 
ของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชยีงใหม 

38 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานบคุลากร ในการใหบริการ 
ของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

40 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานการสรางและนําเสนอลักษณะ 
ทางกายภาพ ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
สาขาเชียงใหม 
 

42 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย  

ตอสวนประสมทางการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการ ในการใหบริการ 
ของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

44 

25 แสดง คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 

46 

26 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย  
จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ/บริการ 

47 

27 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามปญหาดานราคา 48 
28 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย  

จําแนกตามปญหาดานสถานที่จัดจําหนาย 
49 

29 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย  
จําแนกตามปญหาดานการสงเสริมการตลาด 

50 

30 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย จําแนกตามปญหาดานบุคลากร 51 
31 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย  

จําแนกตามปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
52 

32 แสดงจํานวนและรอยละของตัวแทนจําหนาย  
จําแนกตามปญหาดานกระบวนการใหบริการ 

53 

33 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย ตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ ในการใหบริการของ บริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 

54 

34 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานราคา ในการใหบริการของ บริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 
 
 

57 
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
35 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 

ทางการตลาดบริการดานสถานที่จัดจําหนาย ในการใหบริการของ บริษัท   
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 

59 

36 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด ในการใหบริการของ บริษัท  
 ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 

61 

37 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานบุคลากร ในการใหบริการของบริษัท  ซินเนค็  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 

63 

38 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในการ 
ใหบริการของบริษัท  ซินเนค็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม   
จําแนกตามตําแหนง 

65 

39 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการ ในการใหบริการ 
ของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง 

67 

40 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ  ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 
 
 
 

69 



 
 ฑ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
41 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 

ทางการตลาดบริการดานราคา ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 

71 

42 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานสถานที่จัดจําหนาย ในการใหบริการของบริษัท   
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 

73 

43 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาด ในการใหบริการของบริษัท  
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 

75 

44 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานบุคลากร ในการใหบริการของบริษัท  ซินเนค็  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 

77 

45 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 

79 

46 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการ ในการใหบริการของบริษัท   
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน 
 

81 

   
   



 
 ฒ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
47 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 

ทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ/บริการ ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

83 

48 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานราคา ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

85 

49 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการดานสถานที่จัดจําหนายในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทน
จําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

87 

50 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทน
จําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

89 

51 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานบุคลากร ในการใหบริการของบริษัท  ซินเนค็  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

91 

52 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

93 

 
 

 
  

 
 



 
 ณ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง หนา 
53 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 

ทางการตลาดบริการดานกระบวนการใหบริการ ในการใหบริการของบริษัท 
 ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 

 

95 

54 สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามตําแหนง   

101 

55 สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
จําแนกตามยอดสินคาที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน  

104 

56 สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการใหบริการของบริษัท  ซินเน็ค  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็ค 

106 

57 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุด 
ของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 

113 

58 แสดงระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ เรียงลําดับ
จากนอยไปหามาก 

114 

59 แสดงคารอยละของการพบปญหาและไมพบปญหาของตัวแทนจําหนาย 
ตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 

117 

60 แสดงคารอยละของปญหาทีพ่บมากที่สุดของตัวแทนจําหนายตอสวนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

117 

61 แสดงคารอยละของปญหาทีพ่บเรียงลําดับจากมากไปหานอย 118 
   

 


