
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา                         

ในปจจุบันอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทยนับวา
เปนอุตสาหกรรมสําคัญที่ไดรับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากตลาดคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงในประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI : The Association of Thai ICT Industry ) ไดประมาณมูลคา
ตลาดไอทีไทยในป 2548 มีมูลคา 125,534 ลานบาท เติบโตขึ้น รอยละ19 จากป 2547 โดยมี
สัดสวนของฮารดแวรประมาณ รอยละ51 ซอฟทแวร รอยละ33 บริการทางดานคอมพิวเตอร รอย
ละ5 และตลาดอุปกรณส่ือสารขอมูล รอยละ11 สําหรับในป 2549 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 
รอยละ12.6  คิดเปนมูลคาตลาดประมาณ 141,426 ลานบาท จากที่คาดการณไวตั้งแตชวงตนปวาจะ
มีมูลคาตลาดไอทีเติบโตขึ้นตอเนื่องอีกประมาณ รอยละ19 หรือมีมูลคาประมาณ 149,229 ลาน
บาท (PR News Network, 2549 : ออนไลน) ศูนยวิจัยกสิกรไทยจากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย 
คาดการณวาตลาดไอทีป 2551 วาจะมีมูลคาตลาดประมาณ 168,791 ลานบาท ขยายตัว 13.4% จาก
ปกอนหนานี้ที่ขยายตัว 13.2% แบงเปน มูลคาตลาดฮารดแวร 79,158 ลานบาท ขยายตัว 10% ตลาด
ซอฟตแวร 72,744 ลานบาท ขยายตัว 17% และตลาดบริการดานคอมพิวเตอร 16,889 ลานบาท 
ขยายตัว 15% (กรุงเทพธุรกิจ, 2551 : ออนไลน) 

 ปจจุบันสภาพการแขงขันที่รุนแรงในตลาดไอที ไดกระจายสูทั่วทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญๆ รวมถึงจังหวัดเชียงใหมที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจไอทีที่เพิ่มขึ้น
ทุกป โดยรวมแลวตลาดมีการเติบโตขึ้นจากปที่ผานมาประมาณ 10% ซ่ึงมีผูแขงขันในธุรกิจการ
นําเขาและจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรกวา 73 ราย (ฐานเศรษฐกิจ, 2550 : ออนไลน) โดยมีราย
ใหญที่เปดสาขาในจังหวัดเชียงใหม เชน บริษัท อินแกรม ไมโคร ที่ทุมงบกวา 50 ลานบาทในการ
เตรียมเปดสาขาเพิ่มขึ้นในตางจังหวัดรวมถึงจังหวัดเชียงใหมดวย เพื่อขยายชองทางในการจัด
จําหนายสินคาไอที (ฐานเศรษฐกิจ, 2551 : ออนไลน) และนอกจากนั้นบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมสที่
เปนอีกหนึ่งบริษัทใหญในการนําเขาและจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร ไดขยายชองทางการจัด
จําหนายโดยการเปดศูนยบริการทั้งกอนและหลังการขาย รวมถึงใหการสนับสนุนดานการบํารุง
ดูแลรักษาระบบเพื่อใหบริการแกลูกคา (PR News Network, 2551 : ออนไลน) นอกจากบริษัทผู



  
2 

นําเขาและจัดจําหนายรายใหญที่กลาวมาแลว ก็ยังมีบริษัทฯรายยอยในธุรกิจนี้อีกจํานวนมากที่มี
สาขาอยูในจังหวัดเชียงใหม ทําใหรานคา (Dealer) มีโอกาสเลือกซื้อสินคาจากผูนําเขารายใดก็ได 

 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนอีกบริษัทที่เปนผูนําดานการ
นําเขา และจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซ่ึงไดแบงกลุมสินคาออกเปน 6 หมวดดังนี้  

1. PC Component กลุมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร  ประกอบไปดวย CPU, Display 
Card, Harddisk, Mainboard, Memory, Model, Monitor, Optical Drive, Case และ 
Keyboard&Mouse 

2. Peripheral กลุมอุปกรณตอพวง ประกอบไปดวย Digital Camera, Digital VDO, 
Memory Card, PDA Phone, Printer, Projector, Scanner Web Cam, USB Drive และ 
MP3 Flash Drive 

3. Computer Set กลุมเครื่องคอมพิวเตอรชุด ประกอบไปดวย Notebook และ Personal 
Computer  

4. Enterprise Solution กลุมอุปกรณเครือขาย ประกอบไปดวย  Switch, Lan Card, 
Wireless Lan, Server, Cabling System, Rack, SCSI&Raid และ UPS Server 

5. Software กลุมโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบดวย Microsoft, Autodesk, CA และ 
Trend Micro 

6. Consumables กลุมสินคาสิ้นเปลือง ประกอบไปดวย Data Storage Media, Fax 
Supplies, Inkjet Cartridge, Paper, Ribbon และ Toner Cartidge 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดแบงกลุมตัวแทนจําหนายตาม
ลักษณะการทําธุรกิจ โดยแบงออกเปน กลุมดังนี้  

1. Commercial Sector แบงเปน 2 กลุมยอย คือ 
1.1 Cooperate Retail 
1.2 VAR/SI  

2. MIX Sector แบงเปน 5 กลุมยอย คือ 
2.1 IT Superstore 
2.2 Wholesaler 
2.3 OEM 
2.4 Stationary 
2.5 Other 
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   ซ่ึงกลุมลูกคาในจังหวัดเชียงใหม มี 3 กลุม คือ Cooperate Retail, Wholesaler 
และ Stationary บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับงานดานการ
ใหบริการตัวแทนจําหนาย ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษาแกลูกคา จากชางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ผานระบบฮอตไลน รวมถึงการใหบริการหลังการขายที่มั่นใจได ดวยสัญลักษณ Trusted By 
Synnex ที่ติดบนสินคาทุกชิ้นเพื่อใหเชื่อมั่นไดวาลูกคาจะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีเลิศ เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เปดทําการเมือ่วนัที ่
18 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยูเลขที่ 133 หมู 1 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
ปจจุบันมีพนักงาน 14 คน โดยแบงเปนแผนกดังนี้ 

 1. แผนกขาย (Sales) 6 คน 
 2. แผนกคลังสินคา และจัดสง (Stock and Delivery) 3 คน 
 3. แผนกบรกีาร (Customer Service) 3 คน 
 4. แผนกบัญชี และการเงิน (Finance and Account) 2 คน 
  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนโดยเฉพาะดานการแขงขันที่มีมากขึ้น ผูศึกษาจึงสนใจ

ที่จะศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายและปญหา ตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม เพิ่มลูกคาใหม และนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขการบริการใหดีขึ้น และนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
การตลาดตอไป   

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซิน
เน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม 

   
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจและปญหา ของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการ
ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษัท ซิน
เน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย ใหดียิ่งขึ้น 
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เพื่อรักษาลูกคาเกา และเพิ่มลูกคาใหม ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจ 
 
1.4 นิยามศัพท 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของตัวแทนจําหนายหลังจากการใชบริการที่มี
ตอการใหบริการของเจาหนาที่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ใน
ดานปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดาน    ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา 
ดานสถานที่จดัจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 

ตัวแทนจําหนายสินคาของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
หมายถึง รานคาที่ประกอบธุรกจิคาปลีกอุปกรณคอมพวิเตอร ในจังหวดัเชียงใหม จํานวน 81 ราย ที่
ไดรับการแตงตั้งจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม เพื่อจําหนายตอ
ลูกคาทั่วไป 
  การใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม   
หมายถึง การใหบริการกอนการขาย ระหวางการขายและหลังการขาย โดยการใหคําปรึกษาเพื่อ
เลือกซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร และการใหบริการหลังการขายคือการเปลี่ยน หรือซอมอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ซ้ือจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม หมายถึง  บริษัท
ผูนําเขา และจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  แบงกลุม
สินคาออกเปน 6 หมวดดังนี้  กลุมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร (PC Component) กลุมอุปกรณตอ
พวง (Peripheral)  กลุมเครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set) กลุมอุปกรณเครือขาย (Enterprise 
Solution) กลุมโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) และกลุมสินคาสิ้นเปลือง (Consumables) 
    
   

 
 
    

 


