
บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนาย ในการ
ใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ประชากรในการศึกษา
คร้ังนี้คือ ตัวแทนจําหนาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ซ่ึงมี
จํานวนประชากร จํานวน 81 ราย โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือแบบสอบถาม  และ
สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาสรุป อภิปรายผล 
ตลอดจนขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนจําหนายและขอมูลเก่ียวกับการเปนตัวแทนจําหนายของ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
  จากการศกึษาพบวาตวัแทนจําหนายเปนเพศชายมากที่สุด สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป 

มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรหีรือเทยีบเทา มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ โดยกรรมการผูจดัการ
เปนผูมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือกเปนตวัแทนจาํหนายอปุกรณที่เกีย่วกบัคอมพวิเตอรมากที่สุด 
ผูจัดการฝายการตลาดเปนผูมสีวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบริษัทผูนําเขาและจดั
จําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรมากทีสุ่ด และสวนใหญเจาของกจิการเปนผูมีอํานาจการตดัสินใจ
คนสุดทายในการเลือกบริษทัผูนําเขาและจดัจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร นอกจากนี้สวนใหญ
มีบริษัทผูนําเขาและจดัจาํหนาย (Distributor) ที่มกีารสั่งซือ้สินคาหรือใชบริการจํานวนมากกวา 5 ราย  
มียอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพวิเตอรเฉลีย่ตอเดอืน ทัง้ 500,001 – 2,000,000 บาท และ 2,000,001 – 
4,000,000 บาท จําหนายอปุกรณคอมพวิเตอรในกลุมเครื่องคอมพวิเตอรชุด (Computer Set) มากที่สุด  

ในสวนของการเปนตัวแทนจาํหนายของบรษิัทซินเน็คฯ พบวา สวนใหญเปน
ตัวแทนจําหนายอุปกรณทีเ่กีย่วกับคอมพิวเตอร เปนเวลาต่ํากวา 5 ป และส่ังซื้อสินคากลุมอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร (PC Component) และกลุมเครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set) มากที่สุด 
รูจักบริษัทซินเน็คฯ จากการไดคําแนะนําจากผูประกอบการรายอื่น มีเงื่อนไขการชําระคาสินคาโดย
การชําระเปนเช็คลวงหนา ไดรับ Credit Term เปนจํานวน 30 วัน วงเงนิรายเดือนสําหรับการสั่งซื้อ
สินคาจากบรษิัทซินเน็คฯ เปนจํานวนเงนิ 1,500,001 – 3,000,000 บาท และมีเหตผุลในการเลือก
เปนตัวแทนจาํหนายของบรษิัทซินเน็คฯ โดยเลือกจากราคาสินคามากที่สุด 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดบริการ     
ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
  จากการศึกษาพบวาตวัแทนจําหนายมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
บริการ  ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
ทางดานผลิตภณัฑเปนอนัดบัแรก อยูในระดับพงึพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ดานบุคลากร 
อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.83 ดานราคา อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.82 ดาน
กระบวนการใหบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก คาเฉลีย่ 3.73 ดานสถานที่จัดจําหนาย อยูในระดับ
พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.61 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.42 และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 3.34 
ตามลําดบั 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ/

บริการ ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมาก ปจจัยยอย
ที่ไดรับความพึงพอใจ 3 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพงึพอใจมาก คือ คุณภาพของสินคาที่จัด
จําหนาย ความทันสมัยของสินคา และความมีช่ือเสียงนาเชื่อถือของตรายี่หอสินคาที่จดัจําหนาย 

ดานราคา  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา ในการ

ใหบริการของบริษัท ซินเนค็ฯ โดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมาก ปจจยัยอยที่ไดรับความ
พึงพอใจ 3 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ ราคาจําหนายของสินคา  ใบเสร็จแสดง
รายละเอียดราคาสินคาและบริการ และความหลากหลายในระดับราคาของสินคาและบริการ 

ดานสถานที่จัดจําหนาย  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จดั

จําหนาย ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัพึงพอใจมาก ปจจยั
ยอยที่ไดรับความพึงพอใจ 2 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ มีบริการจัดสงสินคา และ 
4 ปจจัยยอยทีม่ีคาเฉลี่ยเทากนั คือ ระยะเวลาในการจัดสงสินคานับจากวันที่ส่ังซื้อจนไดรับสินคา, 
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา เชน ทางโทรศัพท Email, ความสะดวกในการติดตอประสานงาน
กับพนักงานบริษัทซินเน็คฯ และสภาพความสมบูรณของสินคาที่จัดสง  

ดานการสงเสริมการตลาด  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาด ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
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ปจจัยยอยทีไ่ดรับความพึงพอใจ 3 อับดับแรก คือ การจัดการสงเสริมการขายในชวงตาง ๆ เชน การ
ชิงโชครถยนต และทอง เปนตน การสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคา และความเอาใจใส
ติดตามงานของพนักงานขาย 

ดานบุคลากร  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรใน

การใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมาก ปจจัยยอยที่ไดรับ
ความพึงพอใจ 3 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ มนุษยสัมพันธของพนักงาน  มารยาท/
บุคลิกภาพของพนักงานขาย และการใหบริการดานความเสมอภาคของพนักงาน 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดานการสราง

และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง ปจจัยยอยที่ไดรับความพึงพอใจ 3 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก 
คือ ความนาเชือ่ถือของบริษัท ความมีช่ือเสียงของบริษัทซินเน็คฯ และบริษัทจดัตั้งมาเปนเวลานาน 

ดานกระบวนการใหบริการ  
ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดดาน

กระบวนการใหบริการ ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็คฯ โดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดบัพึง
พอใจมาก ปจจัยยอยที่ไดรับความพึงพอใจ 2 อับดับแรก ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ ความ
ถูกตองของประเภท / ชนิด / จํานวน สินคาที่จัดสง  และปจจัยยอยทีม่ีคาเฉลี่ยเทากนั 2 ปจจัยคือ 
ความถูกตองของเอกสารกํากบัสินคา และความถูกตองในการใหบริการ 

 
สวนท่ี 3  ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของตัวแทนจําหนาย 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ   
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานผลิตภณัฑ/บริการ 3 อันดับแรก คือ ไมมีสินคา

ใหใชทดแทนขณะสงสินคาซอม การเคลมสินคาใชเวลานาน และสินคาชํารุดเสียหาย  
ดานราคา  
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานราคา 3 อันดับแรก คอื ตอรองราคาสินคาไดไม

มาก ระยะการให Credit Term ส้ันไป   และไมสามารถผอนชําระได ตามลําดับ  
ดานสถานที่จัดจําหนาย  
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานสถานที่จัดจําหนาย 3 อันดับแรก คือ สินคา

ขาดสตอคบอย สินคาที่สงมอบไมครบตามจํานวนที่ส่ังและไมสามารถสั่งซื้อทางWebsite   
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ดานการสงเสริมการตลาด  
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานการสงเสริมการตลาด 3 อันดับแรก คือ ไมมี

สินคาตัวอยางใหทดลองใช ไมมีการสงเสริมการขายใหเลือกหลาย ๆ แบบและ ไมมเีอกสารแนะนํา
สินคา  
  ดานบุคลากร  

ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานบุคลากร 3 อันดับแรก คือ ใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาไมชัดเจน  พนักงานบริการหลังการขายไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ พนักงานไมมี
ความกระตือรือลนในการใหบริการ  

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

3 อันดับแรก คือ ที่จอดรถมีนอย ไมเพยีงพอ  ไมมีหองรับรองที่เปนสัดสวน และ ปายบริษัทซินเน็ค
ไมชัดเจน  

ดานกระบวนการใหบริการ   
ตัวแทนจําหนายประสบปญหาดานกระบวนการใหบริการ 3 อันดับแรก คือ การ

ใหขอมูลสินคาใหมลาชา การใหบริการของพนักงานขายลาชา และ การสมัครเปนตัวแทนจําหนาย
ยุงยาก และจํานวนสินคาไมตรงตามใบกํากับภาษี  
  สําหรับขอเสนอแนะและปญหาอื่นๆ ที่ตัวแทนจําหนายแจงเพิ่มเติม ไดแก    การ 
เคลมสินคายาวนาว ขั้นตอนการเคลมสินคายุงยาก มีการสงสินคาผิด แจงราคาสินคาผิด การบริการ
ชาบางในบางครั้ง และมีการชวยเหลือแกไขไดด ี
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สวนท่ี 4  สรุปความพงึพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาด ในการใหบริการ 
 ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม   
 จําแนกตามตําแหนง     
 จําแนกตามยอดซื้อสินคาท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉล่ียตอเดือน   
 และจําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบรษิัท ซินเน็ค 
 

4.1 ) จําแนกตามตําแหนง    
ตารางที่ 54   สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการ  ในการใหบริการของบริษัท ซินเนค็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
เชียงใหม จําแนกตามตําแหนง   
 

ตําแหนง   ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

กรรมการ
ผูจัดการ 

เจาของกิจการ ผูจัดการทั่วไป 
ผูจัดการฝาย

จัดซื้อ 
ผูจัดการฝาย
การตลาด 

ดานผลิตภัณฑ/
บริการ   

- ความมีช่ือเสียง
นาเชื่อถือของตรา
ยี่หอสินคาที่จัด
จําหนาย 

- คุณภาพของ
สินคาที่จัด
จําหนาย 

- ความทันสมัย
ของสินคา 

- ความทันสมัย
ของสินคา 

- คุณภาพของ
สินคาที่จัด
จําหนาย 

ดานราคา  - ความหลากหลาย
ในระดับราคาของ
สินคาและบริการ 

- ราคาจําหนายของ
สินคา 

- ความหลาก หลาย
ในระดับราคาของ
สินคาและบริการ 

- ใบเสร็จแสดง
รายละเอียดราคา
สินคาและบริการ 

- ราคาจําหนายของ
สินคา 

- ระยะเวลาการ
ชําระเงิน / เครดิต
เทอม 

- ใบเสร็จแสดง
รายละเอียดราคา
สินคาและบริการ 

- ระยะเวลาการ
ชําระเงิน / เครดิต
เทอม 

ดานสถานที่จัด
จําหนาย 

- ความสะดวกใน
การติดตอ
ประสานงานกับ
พนักงานบริษัท 
ซินเน็คฯ 

- มีบริการจัดสง
สินคา 

- มีบริการจัดสง
สินคา 

- มีบริการจัดสง
สินคา 

- ความสะดวกใน
การสั่งซื้อสินคา 
โทรศัพท ,Email 

- ระยะเวลาในการ
จัดสงสินคานับ
จากวันที่สั่งซื้อจน
ไดรับสินคา 
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ตารางที่ 54 (ตอ)  สรุปความพึงพอใจของตวัแทนจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวน
ประสมทางการตลาดบริการ  ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สาขาเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง   
 

ตําแหนง   ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

กรรมการ
ผูจัดการ 

เจาของกิจการ ผูจัดการทั่วไป 
ผูจัดการฝาย

จัดซื้อ 
ผูจัดการฝาย
การตลาด 

(ตอ) ดาน
สถานที่จัด
จําหนาย  

   ความแข็งแรง
ทนทานของการ
บรรจุหีบหอ ในการ
จัดสง 

- มีบริการจัดสง
สินคา 

- ความสะดวกใน
การสั่งซื้อสินคา  

- ความสะดวกใน
การติดตอ
ประสานงานกับ
พนักงานบริษัท 
ซินเน็คฯความ
แข็งแรงทนทาน
ของการบรรจุหีบ
หอ ในการจัดสง 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด  

- ความเอาใจใส
ติดตามงานของ
พนักงานขาย 

- การจัดการ
สงเสริมการขาย
ในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 

- ความถี่ในการเขา
พบเยี่ยมเยียน 
ติดตองานของ
พนักงานขาย 

- ความเอาใจใส
ติดตามงานของ
พนักงานขาย 

- การจัดการ
สงเสริมการขาย
ในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 

- การสงเสริมการ
ขายโดยการลด
ราคาสินคา 

- การจัดการ
สงเสริมการขาย
ในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 

- ความสะดวกใน
การติดตอ
ประสานงานกับ
ฝายขาย 
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ตารางที่ 54 (ตอ)  สรุปความพึงพอใจของตวัแทนจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอ 
สวนประสมทางการตลาดบริการ  ในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) สาขาเชียงใหม จําแนกตามตําแหนง   
 

ตําแหนง   ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

กรรมการ
ผูจัดการ 

เจาของกิจการ ผูจัดการทั่วไป 
ผูจัดการฝาย

จัดซื้อ 
ผูจัดการฝาย
การตลาด 

ดานบุคลากร - มนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน 

- มารยาท / 
บุคลิกภาพของ
พนักงานขาย 

- มนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน 

- มนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน 

- ความรู และ
ความสามารถใน
การใหบริการของ
พนักงานทั่วไป 

- ความสามารถใน
การแกไขปญหา
ของพนักงานขาย 

- การใหคําแนะนํา 
และอธิบายให
ลูกคาเขาใจ 

- มนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน 

- มนุษยสัมพันธ
ของพนักงาน 

ดานการสราง
และนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

- ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

- ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

- ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

- ความมีช่ือเสียง
ของบริษัทซินเน็ค 

- ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

- ความมีช่ือเสียง
ของบริษัทซินเน็ค 

ดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

- ความถูกตองของ
เอกสารกํากับ
สินคา 

- ความถูกตองของ
ประเภท / ชนิด / 
จํานวน สินคาที่
จัดสง 

- การจัดสงสินคาได
ตรงเวลา 

- ความถูกตองใน
การใหบริการ 

- ความถูกตองใน
การใหบริการ 

- ความถูกตองของ
เอกสารกํากับ
สินคา 

- ความถูกตองของ
ประเภท / ชนิด / 
จํานวน สินคาที่
จัดสง 

- ความถูกตองของ
เอกสารกํากับ
สินคา 

- ความถูกตองของ
ประเภท / ชนิด / 
จํานวน สินคาที่
จัดสง 
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4.2) จําแนกตามยอดซื้อสินคาท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉล่ียตอเดือน   
ตารางที่ 55  สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน   
 

ยอดซื้อสินคาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉล่ียตอเดือน   ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ตํ่ากวา/เทากับ 
500,000 บาท 

500,001 – 2,000,000 
บาท 

2,000,001 – 4,000,000 
บาท 

4,000,001 – 
6,000,000 บาท 

ดานผลิตภัณฑ/
บริการ   

- ความหลากหลายของ
ประเภท และชนิด
สินคา 

- ความหลากหลายของ
รุนสินคา 

- ความทันสมัยของ
สินคา 

- คุณภาพของสินคาที่
จัดจําหนาย 

- คุณภาพของสินคาที่
จัดจําหนาย 

- คุณภาพของสินคาที่
จัดจําหนาย 

- ความทันสมัยของ
สินคา 

- คุณภาพของสินคาที่
จัดจําหนาย 

ดานราคา  - ความหลากหลายใน
ระดับราคาของสินคา
และบริการ 

- ราคาจําหนายของ
สินคา 

- ราคาจําหนายของ
สินคา 

- ความหลากหลายใน
ระดับราคาของสินคา
และบริการ 

- ราคาจําหนายของ
สินคา 

- ระยะเวลาการยืนราคา
สินคา 

- ระยะเวลาการชําระเงนิ
/ เครดิตเทอม 

ดานสถานที่จัด
จําหนาย 

- มีบริการจัดสงสินคา - มีบริการจัดสงสินคา - ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับ
พนักงานบริษัทซินเนค็

- ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับ
พนักงานบริษัทซินเน็ค

ดานการ
สงเสริม
การตลาด  

- การจัดการสงเสริมการ
ขายในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 

- การสงเสริมการขาย
โดยการลดราคาสินคา 

- การสงเสริมการขาย
โดยการลดราคาสินคา 

- ความเอาใจใสติดตาม
งานของพนักงานขาย 

- การจัดการสงเสริมการ
ขายในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 

- การจัดการสงเสริมการ
ขายในชวงตาง ๆ เชน 
การชิงโชครถยนต 
และทอง เปนตน 
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ตารางที่ 55 (ตอ) สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
จําแนกตามยอดซื้อสินคาที่เกีย่วกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉลี่ยตอเดือน   
 

ยอดซื้อสินคาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรโดยรวมเฉล่ียตอเดือน   ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ตํ่ากวา/เทากับ 
500,000 บาท 

500,001 – 2,000,000 
บาท 

2,000,001 – 4,000,000 
บาท 

4,000,001 – 
6,000,000 บาท 

ดานบุคลากร - มารยาท / บุคลิกภาพ
ของพนักงานขาย 

- มนุษยสัมพันธของ
พนักงาน 

- มนุษยสัมพันธของ
พนักงาน 

- มนุษยสัมพันธของ
พนักงาน 

- มารยาท / บุคลิกภาพ
ของพนักงานขาย 

ดานการสราง
และนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

- ความนาเชื่อถือของ
บริษัท 

- ความมีช่ือเสียง
ของบรษัท ซินเน็คฯ 

- ความนาเชื่อถือของ
บริษัท 

- ความมีช่ือเสียง
ของบรษัท ซินเน็คฯ 

ดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

- ความถูกตองในการ
ใหบริการ 

- การจัดสงสินคาไดตรง
เวลา 

- ความถูกตองของ
เอกสารกํากับสินคา 

- ความถูกตองของ
ประเภท / ชนิด / 
จํานวน สินคาที่จัดสง 

- ความถูกตองของ
เอกสารกํากับสินคา 

- ความถูกตองของ
ประเภท / ชนิด / 
จํานวน สินคาที่จัดสง 
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4.3) จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบรษิัท ซินเน็คฯ 
ตารางที่ 56   สรุปความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
จําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 
  

ระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ  ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ตํ่ากวา 5 ป 5 – 10 ป 10 – 15 ป 

ดานผลิตภัณฑ/
บริการ   

- คุณภาพของสินคาที่จัด
จําหนาย 

- ความทันสมัยของสินคา 
- คุณภาพของสินคาที่จัด
จําหนาย 

- คุณภาพของสินคาที่จัด
จําหนาย 

ดานราคา  - ราคาจําหนายของสินคา - ใบเสร็จแสดงรายละเอียดราคา
สินคาและบริการ 

- ราคาจําหนายของสินคา 

ดานสถานที่จัด
จําหนาย 

- ระยะเวลาในการจัดสงสินคา
นับจากวันที่สั่งซื้อจนไดรับ
สินคา 

- มีบริการจัดสงสินคา 
- ความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินคา เชน ทาง
โทรศัพท ,Email 

- สภาพความสมบูรณของสินคา
ที่จัดสง 

- มีบริการจัดสงสินคา - ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับพนักงาน
บริษัท ซินเน็คฯ 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด  

- การสงเสริมการขายโดยการ
ลดราคาสินคา 

- การจัดการสงเสริมการขาย
ในชวงตาง ๆ เชน การชิงโชค
รถยนต และทอง เปนตน 

- ความเอาใจใสติดตามงานของ
พนักงานขาย 

- ความถี่ในการเขาพบเยี่ยมเยียน
ติดตองานของพนักงานขาย 

- ความเอาใจใสติดตามงานของ
พนักงานขาย 

- ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับฝายขาย 

ดานบุคลากร - มนุษยสัมพันธของพนักงาน - มนุษยสัมพันธของพนักงาน - มนุษยสัมพันธของพนักงาน 
- มารยาท / บุคลิกภาพของ
พนักงานขาย 
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ตารางที่ 56 (ตอ) สรุปความพึงพอใจของตวัแทนจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกตอสวน 
ประสมทางการตลาดบริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน 
สาขาเชียงใหมจําแนกตามระยะเวลาที่เปนตวัแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ 
  

ระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท ซินเน็คฯ  ปจจัย 
สวนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ตํ่ากวา 5 ป 5 – 10 ป 10 – 15 ป 

ดานการสราง
และนําเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

- ความนาเชื่อถือของบริษัท - ความนาเชื่อถือของบริษัท - ความมีช่ือเสียงของบริษัท ซิน
เน็คฯ 

ดาน
กระบวนการ
ใหบริการ 

- การจัดสงสินคาไดตรงเวลา - ความถูกตองของเอกสารกํากบั
สินคา 

- ความถูกตองของประเภท / 
ชนิด / จํานวน สินคาที่จัดสง 

- การจัดสงสินคาไดตรงเวลา 
- ความถูกตองของเอกสารกํากับ
สินคา 

- ความถูกตองของประเภท / 
ชนิด / จํานวน สินคาที่จัดสง 

- ความสม่ําเสมอของคุณภาพใน
การใหบริการ 
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5.2 อภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาจากสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการ

ใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ผูศึกษาใชแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาอภิปรายผล ดังนี้ 

ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ในภาพรวมเรียงลําดับปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดถึงต่ําสุด อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 5 ปจจัย ตามลําดับ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานราคา ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานสถานที่จัดจําหนาย สวนปจจัยที่อยูในระดับถึงพอใจปานกลาง  2 
ปจจัย ตามลําดับ ไดแก ดาน การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริม
การตลาด ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ วนิภา เภาดวง (2548 : บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษาความพึง
พอใจและศึกษาปญหาของตัวแทนจําหนายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอบริษัทโอลิมปก
กระเบื้องไทย จํากัด พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดถึงต่ําสุดตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทายกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการบริการและดาน
ราคาตามลําดับ โดยในแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ   
จากการศึกษาพบวาตวัแทนจําหนายมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดบัพึง

พอใจมาก  โดยปจจัยที่ตวัแทนจําหนายมคีวามพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของสินคาที่จัดจําหนาย 
และพึงพอใจต่าํสุดคือเอกสารประกอบสินคา/คูมือการใชงาน ซ่ึงไมสอดคลองกบัการศึกษาของ
เสกสรร อินทรประสิทธิ์ (2548) ซ่ึงศึกษาเรื่องความพึงพอใจของรานคาชวงตอปจจยัสวนประสม
ทางการตลาดของตัวแทนจําหนายปนูซีเมนตถุงตราอินทรี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ในดานผลิตภณัฑและบริการ โดยลูกคาพงึพอใจมากในมาตรฐานของสินคา และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปใหม  ศรีสิทธิสมบัติ (2548) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑคอมพวิเตอรของรานตวัแทนจําหนายในศนูยการคาคอมพวิเตอร จังหวัด
เชียงใหม  พบวาปจจัยผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดบัมากไดแก สินคาไดรับการ
บรรจุหีบหอเปนอยางดี เงือ่นไขการรับประกันสินคายี่หอที่บริษัทคาสงจําหนายมศีูนยซอมประจํา
สาขาเชียงใหม บริษัทคาสงมีระบบการใหบริการลูกคาที่รวดเร็วตรงตามเวลา รวมถึงความมี
ช่ือเสียงของบริษัทคาสงและผลิตภัณฑที่จําหนาย และไมสอดคลองกับการศึกษาของ วรชาติ ตันติ
วาจา (2545) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และปญหาที่ลูกคามีตอสวนประสมทางการตลาดของ
อุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรมของหางหุนสวนจํากัดตันติออโตเมชั่น พบวาความพึงพอใจ
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ของลูกคาดานผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดบัความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงนาเชื่อถือของตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย ความพีงพอใจต่ําสุด คือ การ
บริการหลังการขายและยังไมสอดคลองกับการศึกษาของมีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของลกูคาตอสวนประสมทางการตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด ในอําเภอเมือง 
จังหวดัเชยีงใหม พบวาปจจยัยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานผลิตภัณฑคือ การรับเปลี่ยนหรือรับประกนั
สินคา 

ดานราคา  
จากการศึกษาพบวาตัวแทนจําหนายมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึง

พอใจมาก  โดยปจจัยที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ราคาจําหนายของสินคาและ  พึง
พอใจต่ําสุดคือราคาคาบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม          
ศรีสิทธิสมบัติ (2548) ซ่ึงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพิวเตอร จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ไดแก ราคาสินคาถูกกวาบริษัทคาสงอื่น 
ราคาของสินคาเปนราคาตลาดในขณะนั้น สามารถตอรองราคาได และใหเครดิตในการชําระเงิน  
แตไมสอดคลองกับการศึกษาของวรชาติ ตันติวาจา (2545) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และปญหาที่
ลูกคามีตอสวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรมของหางหุนสวน
จํากัดตันติออโตเมชั่น  ที่พบวาดานราคาลูกคาพึงพอใจในระดับปานกลางเกือบทุกปจจัยยอย โดย
ปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการชําระเงิน ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใหสวนลด
ตามปริมาณการสั่งซื้อ  

ดานสถานที่จัดจําหนาย  
จากการศึกษาพบวาตวัแทนจําหนายมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดบั    

พึงพอใจมาก  โดยปจจัยที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจสูงสุดคอื มีบริการจัดสงสินคา และ      
พึงพอใจต่ําสุดคือเวลาเปดปดทําการ โดยสอดคลองกับการศึกษาของเสกสรร อินทรประสิทธิ ์
(2548)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของรานคาชวงตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของตัวแทน
จําหนายปูนซีเมนตถุงตราอินทรียในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวาดานสถานที่จัดจําหนาย
ลูกคามีความพงึพอใจในบริการจัดสงสินคา แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ ปใหม  ศรีสิทธิ
สมบัติ (2548) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ
คอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายในศูนยการคาคอมพวิเตอร จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจยัดาน
ชองทางการจดัจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ไดแก บริษัทคาสงมีสาขา และไม
สอดคลองกับการศึกษาของวรชาติ ตันตวิาจา (2545) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และปญหาที่ลูกคามี
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ตอสวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรมของหางหุนสวนจํากัด
ตันติออโตเมชัน่  ที่พบวาดานชองทางการจัดจําหนายลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดบัปาน
กลางทุกปจจยัยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกบัหางฯ ความพึงพอใจต่ําสุด คือ ทําเลที่ตั้งของหาง และยังไมสอดคลองกับการศึกษา
ของมีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ซ่ึงศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาด
ของบริษัท กอปปเท็คซ จํากดั ในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม พบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ดานสถานที่จดัจําหนาย คือ บริษัทมีบริการรับคําสั่งซื้อทางโทรศัพท 

ดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศึกษาพบวาตัวแทนจําหนายมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

พึงพอใจปานกลาง  โดยปจจัยที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การจัดการสงเสริมการ
ขายในชวงตางๆ เชน รถยนต และทอง และพึงพอใจต่ําสุดคือมีการทําโฆษณาใหแกตัวแทน
จําหนาย ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของปใหม  ศรีสิทธิสมบัติ (2548) ซ่ึงศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคอมพิวเตอรของรานตัวแทนจําหนายใน
ศูนยการคาคอมพิวเตอร จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมากไดแก การลดราคาสินคาตามเทศกาล ฝายขายของบริษัทคาสงมีความ
ชํานาญในตัวสินคา ตอบขอซักถามไดรวดเร็ว และติดตามแกปญหาใหกับรานคาไดรวดเร็ว  และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาของวรชาติ ตันติวาจา (2545) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และปญหาที่
ลูกคามีตอสวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรมของหางหุนสวน
จํากัดตันติออโตเมช่ัน ที่พบวาดานการสงเสริมการตลาดลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดับปาน
กลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับฝายขาย ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ  

ดานบุคลากร  
จากการศึกษาพบวาตวัแทนจาํหนายมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดบัพึง

พอใจมาก  โดยปจจัยที่ตวัแทนจําหนายมคีวามพึงพอใจสูงสุดคือ มนุษยสัมพันธของพนักงาน และ
พึงพอใจต่ําสุดคือความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานซอม ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของขนิษฐา ตนัติวาณิชยพงศ (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของราน
ดีแทค พบวาความพึงพอใจมากในความสุภาพ ความรู ความสามารถใหขอมูลถูกตองแมนยําของ
พนักงาน  

 
 



  
111 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
จากการศึกษาพบวาตวัแทนจําหนายมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดบัพึง

พอใจปานกลาง  โดยปจจยัที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจสูงสุดคอื ความนาเชือ่ถือของบร ิษัท 
และพึงพอใจต่าํสุดคือความเพียงพอของจํานวนพนักงานในการใหบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของขนิษฐา ตันติวาณิชยพงศ (2547) ทีศ่ึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
ใหบริการของรานดีแทค พบวาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพลกูคาพอใจมากใน
ความเปนระเบียบของหมวดหมูสินคาและบริการความทันสมัยของอุปกรณ การตกแตงรานและ
ความสะอาด   

ดานกระบวนการใหบริการ  
จากการศึกษาพบวาตัวแทนจําหนายมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

พึงพอใจมาก  โดยปจจัยที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความถูกตองของประเภท/
ชนิด/จํานวนสินคาที่จัดสง และพึงพอใจต่ําสุดคือความรวดเร็วในการใหบริการซึ่งไมสอดคลอง
กับการศึกษาของขนิษฐา ตันติวาณิชยพงศ (2547) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
ใหบริการของรานดีแทค พบวาดานกระบวนการลูกคาพึงพอใจมากกับความเหมาะสมกับลําดับ
ขั้นตอนการใหบริการ ความสม่ําเสมอของคุณภาพ ความรวดเร็วในขั้นตอนการใหบริการ  
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5.3  ขอคนพบ 

จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ทาํใหพบสิ่งสําคัญ ดังนี้ 

(1) ขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนจําหนาย และขอมูลการเปนตัวแทนจําหนายของบรษิัท 
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

จากขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนจําหนายพบวา ตัวแทนจําหนายที่มอีายุ 51 ปขึ้น
ไป มีจํานวนนอยที่สุด คือ รอยละ 8.6  ระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี มีเพียง รอยละ 18.5 และ 7.4 ตามลําดับ  มีตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย
การตลาด และผูจัดการทัว่ไป เพียงรอยละ 9.9,  7.4 และ 6.2 ตามลําดับ  ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกเปนตัวแทนจาํหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรนอยทีสุ่ด 2 ตําแหนง ไดแก 
ผูจัดการฝายบญัชี และผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน มีเพยีงรอยละ 8.6 และ 2.5 ตามลําดับ  ผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบรษิัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร 
นอยที่สุด 3 ตาํแหนง ไดแก ผูจัดการฝายบัญชีผูจัดการฝายบัญชี-การเงินตําแหนงอืน่ ๆ มีเพียง รอย
ละ 8.6, 2.5 และ 2.5 ตามลําดับ  ผูจัดการทั่วไป/หวัหนางาน เปนผูมีอํานาจการตัดสนิใจคนสุดทาย
  ในการเลือกบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรเพียงรอยละ 9.9   
ยอดซื้อสินคาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอเดือน ไดแก 500,001 – 2,000,000 บาท และ 2,000,001 
– 4,000,000 บาท มีมากถึงรอยละ 38.3 เทากันทั้ง 2 ยอด  กลุมของอปุกรณคอมพวิเตอรที่มีการ
จําหนายนอยที่สุด 2 รายการ ไดแก กลุมอุปกรณเครือขาย (Enterprise Solution) และ กลุมสินคา
ส้ินเปลือง (Consumables) คิดเปนรอยละ 71.6 และ 69.1 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ในสวนของการเปนตัวแทนจําหนายของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พบวาสินคาที่ตัวแทนจําหนายมีการสั่งซื้อนอยที่สุด 2 รายการ 
ไดแก กลุมอุปกรณเครือขาย (Enterprise Solution) และกลุมสินคาสิ้นเปลือง (Consumables) คิด
เปนรอยละ 69.1และ 63.0 ตามลําดับ  แหลงที่ตัวแทนจําหนายรูจกับริษัทซินเน็คฯ นอยที่สุด 2 
แหลง ไดแก หนังสือพิมพ จดหมายขาย มีเพียงรอยละ 6.2 และ 2.5 ตามลําดับ  เงื่อนไขการชําระคา
สินคาที่ตัวแทนจําหนายทําธรุกรรมกับบริษัทซินเน็คฯ นอยที่สุด 2 เงื่อนไข ไดแก E-Banking ตัด
ยอดจากบัญชี บัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 19.8 เทากัน  Credit Term ที่บริษัทซินเน็คฯ ใหกับตวัแทน
จําหนายสวนใหญ คือ 15 วัน - 45 วัน  และวงเงินรายเดือนสําหรับการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทซิน
เน็คฯ ไดแก ยอด3,000,001 – 5,000,000 บาท และต่ํากวาหรือเทากับ 500,000 บาท ซ่ึงมีเพียงรอยละ 
17.3 และ 9.9 ตามลําดับ 
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(2) ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดและความพึงพอใจต่ําสุดตอสวนประสมทาง

การตลาดบริการ  และการเรยีงลําดับระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 57 – 68 
 

ตารางที่  57  แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุดและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดของตัวแทน
จําหนายตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 
ปจจัย 

ปจจัยยอย คาเฉลี่ย ปจจัยยอย คาเฉลี่ย 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ   คุณภาพของสินคาที่จัด
จําหนาย 

4.35 
พึงพอใจมาก 

เอกสารประกอบสินคา 
/ คูมือการใชงาน 

3.59 
พึงพอใจมาก 

ดานราคา  ราคาจําหนายของสินคา 4.04 
พึงพอใจมาก 

ราคาคาบริการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร 

3.47 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ดานสถานที่จัดจําหนาย มีบริการจัดสงสินคา 3.81 
พึงพอใจมาก 

เวลาการเปด-ปดทํา
การ 

3.35 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ดานการสงเสริมการตลาด  การจัดการสงเสริมการ
ขายในชวงตาง ๆ เชน 
รถยนต และทอง 

3.54 
พึงพอใจมาก 

มีการทําโฆษณาใหแก
ตัวแทนจําหนาย 

3.11 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ดานบุคลากร มนุษยสัมพันธของ
พนักงาน 

4.01 
พึงพอใจมาก 

ความสามารถในการ
แกไขปญหาของ
พนักงานซอม 

3.73 
พึงพอใจมาก 

ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  

ความนาเชื่อถือของบริษัท 3.81 
พึงพอใจมาก 

ความเพียงพอของ
จํานวนพนักงานใน
การใหบริการ 

3.16 
พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ความถูกตองของประเภท 
/ ชนิด / จํานวน สินคาที่
จัดสง 

3.79 
พึงพอใจมาก 

ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ 

3.64 
พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 58   แสดงระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ เรียงลําดับจาก
นอยไปหามาก 
 
อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความพึงพอใจ 

1 มีการทําโฆษณาใหแกตัวแทนจําหนาย 
3.11 

พึงพอใจปาน
กลาง 

2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่ฝกอบรมแกตัวแทนจําหนายฟรี 
3.15 

พึงพอใจปาน
กลาง 

3 ความเพียงพอของจํานวนพนักงานในการใหบริการ 
3.16 

พึงพอใจปาน
กลาง 

4 จํานวนครั้งการฝกอบรมใหกับตัวแทนจําหนายในรอบปฟรี 
3.21 

พึงพอใจปาน
กลาง 

5 เอกสารแนะนําสินคาที่มีแจกฟรีใหกับตัวแทนจําหนาย 
3.22 

พึงพอใจปาน
กลาง 

6 มีเอกสาร Catalog แจกฟรี 
3.27 

พึงพอใจปาน
กลาง 

7 ความกวางขวางและความสะอาดของบริษัทซินเน็คฯ 
3.27 

พึงพอใจปาน
กลาง 

8 ความทันสมัยของอุปกรณที่นํามาใหบริการ 
3.27 

พึงพอใจปาน
กลาง 

9 การตกแตงบริษัทฯและบรรยากาศภายในบริษัทซินเน็คฯ 
3.28 

พึงพอใจปาน
กลาง 

10 ความเหมาะสม เรียบรอยของเครื่องแบบพนักงาน 
3.31 

พึงพอใจปาน
กลาง 

11 เวลาการเปด-ปดทําการ 3.35 พึงพอใจปาน
กลาง 

12 ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย 3.41 พึงพอใจปาน
กลาง 

13 ความถี่ในการเขาพบเยี่ยมเยียน ติดตองานของพนักงานขาย 
3.42 

พึงพอใจปาน
กลาง 

14 ทําเลที่ต้ัง และความสะดวกในการเขาถึงบริษัท 
3.43 

พึงพอใจปาน
กลาง 
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ตารางที่ 58 (ตอ) แสดงระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ จากมากไป
หานอย  
อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความพึงพอใจ 

15 ความพรอมของสตอคสินคาของบริษัทซินเน็ค 
3.44 

พึงพอใจปาน
กลาง 

16 การสงเสริมการขายโดยการแถมสินคา 
3.44 

พึงพอใจปาน
กลาง 

17 ราคาคาบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 
3.47 

พึงพอใจปาน
กลาง 

18 ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย 
3.48 

พึงพอใจปาน
กลาง 

19 การสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคา 
3.49 

พึงพอใจปาน
กลาง 

20 บริษัทจัดตั้งมาเปนเวลานาน 3.52 พึงพอใจมาก 
21 การจัดการสงเสริมการขายในชวงตาง ๆ เชน รถยนต และทอง  3.54 พึงพอใจมาก 
22 เอกสารประกอบสินคา / คูมือการใชงาน 3.59 พึงพอใจมาก 
23 ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.64 พึงพอใจมาก 
24 การใหบริการตรงเวลา 3.68 พึงพอใจมาก 
25 ความแข็งแรงทนทานของการบรรจุหีบหอ (Packing) ในการจัดสง 3.68 พึงพอใจมาก 
26 การแจงเปลี่ยนราคาลวงหนากอนการปรับราคา 3.69 พึงพอใจมาก 
27 ระยะเวลาในการจัดสงสินคานับจากวันที่สั่งซื้อจนไดรับสินคา 3.69 พึงพอใจมาก 
28 ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา เชน ทางโทรศัพท ,Email 3.69 พึงพอใจมาก 
29 ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับพนักงานบริษัทซินเน็คฯ 3.69 พึงพอใจมาก 
30 สภาพความสมบูรณของสินคาที่จัดสง 3.69 พึงพอใจมาก 
31 ราคาสวนลดเงินสด 3.72 พึงพอใจมาก 
32 ความเหมาะสมในลําดับขั้นตอนการใหบริการ 3.72 พึงพอใจมาก 
33 ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานซอม 3.73 พึงพอใจมาก 
34 ความถูกตอง แมนยําในการใหบริการของพนักงานทั่วไป 3.74 พึงพอใจมาก 
35 ความสม่ําเสมอของคุณภาพในการใหบริการ 3.74 พึงพอใจมาก 
36 การจัดสงสินคาไดตรงเวลา 3.75 พึงพอใจมาก 
37 ความมีช่ือเสียงของบริษัทซินเน็คฯ 3.75 พึงพอใจมาก 
38 การบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม 3.77 พึงพอใจมาก 
39 ความถูกตองในการใหบริการ 3.78 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 58 (ตอ) แสดงระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ จากมากไป
หานอย  
อันดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความพึงพอใจ 

40 ความถูกตองของเอกสารกํากับสินคา 3.78 พึงพอใจมาก 
41 บริการใหขอมูล / ปรึกษาทางดานเทคนิค 3.79 พึงพอใจมาก 
42 ระยะเวลาการชําระเงิน / เครดิตเทอม 3.79 พึงพอใจมาก 
43 ความสามารถในการแกไขปญหาของพนักงานขาย 3.79 พึงพอใจมาก 
44 ความถูกตองของประเภท / ชนิด / จํานวน สินคาที่จัดสง 3.79 พึงพอใจมาก 
45 มีบริการจัดสงสินคา 3.81 พึงพอใจมาก 
46 ความนาเชื่อถือของบริษัท 3.81 พึงพอใจมาก 
47 ความรู และความสามารถในการใหบริการของพนักงานทั่วไป 3.83 พึงพอใจมาก 
48 การใหคําแนะนํา และอธิบายใหลูกคาเขาใจ 3.83 พึงพอใจมาก 
49 มี Price List ใหลวงหนา 3.84 พึงพอใจมาก 
50 การใหบริการดานความเสมอภาคของพนักงาน 3.84 พึงพอใจมาก 
51 ระยะเวลาการยืนราคาสินคา 3.88 พึงพอใจมาก 
52 ความหลากหลายของวิธีการชําระเงิน เชน เงินสด บัตรเครดิต 3.88 พึงพอใจมาก 
53 มารยาท / บุคลิกภาพของพนักงานขาย 3.89 พึงพอใจมาก 
54 ความหลากหลายของขนาด / สีสินคา 3.9 พึงพอใจมาก 
55 ความหลากหลายในระดับราคาของสินคาและบริการ 3.94 พึงพอใจมาก 
56 ความหลากหลายของตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย 3.95 พึงพอใจมาก 
57 ใบเสร็จแสดงรายละเอียดราคาสินคาและบริการ 3.95 พึงพอใจมาก 
58 หีบหอบรรจุภัณฑของสินคา (Packaging) 3.98 พึงพอใจมาก 
59 มนุษยสัมพันธของพนักงาน 4.01 พึงพอใจมาก 
60 ราคาจําหนายของสินคา 4.04 พึงพอใจมาก 
61 เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินคา 4.05 พึงพอใจมาก 
62 การบริการหลังการขาย 4.06 พึงพอใจมาก 
63 ความหลากหลายของรุนสินคา 4.07 พึงพอใจมาก 
64 เงื่อนไขการรับประกันสินคา 4.1 พึงพอใจมาก 
65 ความหลากหลายของประเภท และชนิดสินคา 4.16 พึงพอใจมาก 
66 ความมีช่ือเสียงนาเชื่อถือของตรายี่หอสินคาที่จัดจําหนาย 4.17 พึงพอใจมาก 
67 ความทันสมัยของสินคา 4.28 พึงพอใจมาก 
68 คุณภาพของสินคาที่จัดจําหนาย 4.35 พึงพอใจมาก 

 



  
117 

(3) ปญหาและขอเสนอแนะของตัวแทนจําหนาย 
  คารอยละในการพบปญหาและไมพบปญหาของตัวแทนจําหนาย  คารอยละของ
ปญหาที่พบมากที่สุดในแตละปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ และคารอยละของปญหาที่
พบเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตารางที่ 59-61 
 
ตารางที่  59  แสดงคารอยละของการพบปญหาและไมพบปญหาของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ 
 

ปจจัย พบปญหา รอยละ ไมพบปญหา รอยละ 

ดานสถานที่จัดจําหนาย 81.50 18.50 

ดานการสงเสริมการตลาด  81.50 18.50 

ดานราคา  72.80 27.20 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ   70.40 29.60 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  55.60 44.40 

ดานบุคลากร 35.80 64.20 

ดานกระบวนการใหบริการ 34.60 65.40 

 
ตารางที่  60  แสดงคารอยละของปญหาทีพ่บลําดับแรกของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาด
บริการ 
 

ปจจัย ปญหาที่ประสบลําดับแรก รอยละ 

ดานการสงเสริมการตลาด  ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช   65.40 

ดานสถานที่จัดจําหนาย สินคาขาดสตอคบอย   64.20 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ   ไมมีสินคาใหใชทดแทนขณะสงสินคาซอม 54.30 

ดานราคา  ตอรองราคาสินคาไดไมมาก  53.10 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ที่จอดรถมีนอย ไมเพียงพอ  40.70 

ดานกระบวนการใหบริการ การใหขอมูลสินคาใหมลาชา  25.90   

ดานบุคลากร ใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน  17.30   
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ตารางที่ 61  แสดงคารอยละของปญหาที่พบเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 
อันดับ ปญหาที่ประสบ รอยละ 

1 ไมมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช  65.40 
2 สินคาขาดสตอคบอย  64.20  
3 ไมมีสินคาใหใชทดแทนขณะสงสินคาซอม 54.30  
4 ตอรองราคาสินคาไดไมมาก 53.10  
5 ที่จอดรถมีนอย  ไมเพียงพอ 40.70  
6 การเคลมสินคาใชเวลานาน 39.50  
7 ระยะการให Credit Term สั้นไป     39.50  
8 สินคาชํารุดเสียหาย 34.60  
9 ไมสามารถผอนชําระได 33.30  
10 ไมมีหองรับรองที่เปนสัดสวน  33.30  
11 สินคาที่สงมอบไมครบตามจํานวนที่สั่ง   29.60  
12 ไมมีการสงเสริมการขายใหเลือกหลาย ๆ แบบ 25.90  
13 การใหขอมูลสินคาใหมลาชา  25.90  
14 ไมสามารถสั่งซื้อทาง Website 24.70  
15 ราคาขายไมคงที่  23.50  
16 ไมมีเอกสารแนะนําสินคา 21.00  
17 ไมมีขาวสารเกี่ยวกับสภาวะธุรกิจคอมพิวเตอรแจงใหทราบ 18.50  
18 ใหคําแนะนําและคําปรึกษาไมชัดเจน 17.30  
19 การใหบริการของพนักงานขายลาชา  17.30  
20 ระยะเวลาการรับประกันสินคาสั้น 14.80  
21 ความไมสะดวกในการติดตอผูขายทางโทรศัพท 14.80  
22 ไมมีการอบรมพนักงานขายใหบริษัทตัวแทนจําหนาย 14.80  
23 ปายบริษัทซินเน็คฯไมชัดเจน 14.80  
24 พนักงานบริการหลังการขายไมมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 13.60  
25 ไมมีระบบบริการสอบถามขอมูลผาน Call Center 11.10  
26 ราคาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร(PC Component)แพงกวาบริษัทอื่น 9.88  
27 สินคามีใหเลือกนอย     7.41  
28 ราคาเครื่องคอมพิวเตอรชุด (Computer Set) แพงกวาบริษัทอื่น 7.41  
29 พนักงานไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 7.41  
30 ไมไดรับความสะดวกในการติดตอผูขายผานทาง Email  6.17  
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ตารางที่ 61 (ตอ) แสดงคารอยละของปญหาที่พบเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 
อันดับ ปญหาที่ประสบ รอยละ 

31 งานซอมไมมีคุณภาพ 4.94  
32 ราคาอุปกรณตอพวง (Peripheral) แพงกวาบริษัทอื่น 4.94  
33 ราคาโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) แพงกวาบริษัทอื่น  4.94  
34 ราคาสินคาสิ้นเปลือง (Consumables) แพงกวาบริษัทอื่น 4.94  
35 พนักงานขายไมมีความรูเกี่ยวกับสินคา  4.94  
36 ไมแจงราคาสินคาใหชัดเจน 2.47  
37 ราคาอุปกรณเครือขาย (Enterprise Solution) แพงกวาบริษัทอื่น 2.47  
38 การสงสินคาผิดบริษัท 2.47  
39 การสงเสริมการขายไมนาสนใจ 2.47  
40 การใหบริการของพนักงานไมสุภาพ และไมมีมนุษยสัมพันธ 2.47  
41 ไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.47  
42 การสมัครเปนตัวแทนจําหนายยุงยาก  2.47  
43 จํานวนสินคาไมตรงตามใบกํากับภาษี  2.47  
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5.4 ขอเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษา  ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทางการตลาด
บริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  มี
ขอเสนอแนะโดยตองปรับปรุงปจจัยยอยที่ตัวแทนจําหนายมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางให
เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับพึงพอใจมาก ถึงมากที่สุด รวมถึงตองแกไขปญหาทุกปญหาที่ตัวแทนจําหนาย
ประสบ โดยผูศึกษาไดขอเสนอแนะตางๆ ในแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  ดังนี้ 
  ดานผลิตภัณฑ/บริการ 
  บริษัทควรมีการจัดสินคาทดแทนใหลูกคาใชขณะสงสินคาซอม มีการจัดระบบ
การเคลมสินคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเคลมสินคา มีระบบการซอมแซม
สินคาที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการซอมแซมเปนไปตามกําหนดเวลา รวมถึงใหความสําคัญในเรื่อง
การคัดเลือกสินคาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและตรงตามความตองการของลูกคาและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา และอุปกรณใหครบถวนกอนจัดสง เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่จัดสงให
ลูกคามีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้การขยายระยะเวลาประกันสินคาใหยาวขึ้นตามความเหมาะสมของ
สินคาแตละชนิด เชน จาก 1 ป เปน 2 ป เปนตน 
  ดานบุคลากร   
  บริษัทควรใหความสําคัญกับพนักงานที่มีหนาที่การขายและบริการ โดยมีการ
พัฒนาบุคลากรโดยจัดโปรแกรมการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหมีความรูความสามารถและ
ความชํานาญในการแนะนํา ใหคําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ควรมีอุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อให
พนักงานไดศึกษาและทดลองใชอุปกรณใหมีความชํานาญ สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาได และ
ควรมีการพัฒนาความรู ความชํานาญของพนักงานซอมเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดใหพนักงานไปดูงาน 
หรือจัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนปญหาที่พบทั้งปญหาที่พบบอยๆ ปญหาที่สามารถเปนกรณีศึกษา 
รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานซอมและสามารถ
นํามาประยุกตใชกับลูกคาไดอยางทั่วถึง  นอกจากนี้ควรเสริมสรางความเชื่อมั่นที่ดีของพนักงานใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความยิ้มแยม แจมใส มีอัธยาศัยที่ดีในการใหบริการ โดย
สรางใหเกิดจิตสํานึกในดานการบริการ (Service mind) 
 
  ดานราคา 
  ถาเปนไปไดบริษัทควรมีการกําหนดราคาสินคาใหมีมาตรฐานเพื่อราคาสามารถสู
คูแขงได  อีกทั้งบริษัทควรมีแหลงเงินกูใหกับทางลูกคาเปนพิเศษในกรณีที่ทางลูกคาตองการ
ระยะเวลาเครดิต หรือตองการผอนชําระเปนงวดๆ เพื่อเปนการชวยเพิ่มสภาพคลองใหกับทางลูกคา 
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อีกทั้งยังสามารถทําใหลูกคาสามารถสั่งสินคาในปริมาณมากๆไดทําใหบริษัทสามารถขายสินคาได
เพิ่มขึ้น และควรมีการทบทวนพิจารณากําหนดรายละเอียดคาบริการใหชัดเจนเปนมาตรฐานและมี
การอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช้ีใหลูกคาเห็นถึงความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของราคาที่ตั้งไว 
  ดานกระบวนการใหบริการ 
  บริษัทควรปรับปรุงชองทางการแจงสินคา เพื่อใหลูกคาสามารถรับรูสินคาใหมได
ทันเวลา รวดเร็วขึ้น เชน แจงทาง Email สงแผนพับ จดหมายขาย หรือทาง Website เพื่อให
ครอบคลุมทุกการสื่อสาร รวมทั้งบริษัทควรปรับปรุงการบริการและการสั่งซื้อใหรวดเร็วขึ้น เชน 
ใหลูกคาสามารถสั่งซื้อผานทาง Website หรือ ทาง E-Mail เปนตน และ ควรมีการกําหนดมาตรฐาน 
ในการใหบริการลูกคา เพื่อลดเวลาในการรอ รวมทั้งอาจใชวิธีการนัดเวลาเขาพบ เพื่อการบริการที่
ทําใหลูกคาพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
  ดานสถานที่จัดจําหนาย 
  บริษัทควรมีการจัดการเรื่องการควบคุมสินคาคงคลัง พรอมระบบการ Order 
สินคามาเพื่อใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดปญหาสินคาขาดสตอคบอย และควรมี
การกําหนดมาตรฐานการจัดสงสินคาตั้งแตการสั่งซื้อ จนถึงการสงสินคาถึงมือลูกคา นอกจากนี้ 
ควรเพิ่มมาตรฐานในการตรวจนับสินคากอนนําสงใหถึงมือลูกคา เพื่อลดปญหาสินคาที่สงมอบไม
ครบ มีการเพิ่งชองทางการจัดสงสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อใหการจัดสงสินคาถึงลูกคาตามที่
กําหนด  และควรสรางระบบการสั่งซื้อสินคาผานทาง Website เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ว  
นอกจากนั้นควรเพิ่มชองทางในการติดตอใหลูกคามีความสะดวกมากขึ้นโดยการมี Call Center 
และควรพิจารณาวัน และเวลาการ เปด-ปด ทําการที่เหมาะสมกับความสะดวกของลูกคามากยิ่งขึ้น 
โดยพิจารณาจากขอมูลชวงเวลาการติดตอของลูกคา 
  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
  บริษัทควรรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ทั้งดานสถานที่บริการ บริษัท
ควรมีการปรับปรุงสถานที่บริการใหมีความสะดวกและดูดี  เพื่อความสะดวกในการใชติดตอใช
บริการของตัวแทนจําหนายใหเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาหาพื้นที่
สําหรับที่จอดรถสําหรับตัวแทนจําหนาย และมีการจัดหองรับรองที่เปนสัดสวนเพื่อความสะดวก
ในการบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงเรื่องปายบริษัทใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่อง การเพิ่มพนักงานเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนตัวแทน
จําหนายที่เขามาใชบริการอยางเหมาะสม หรืออาจตองจัดระบบการดูแลตัวแทนจําหนายใหเปน
มาตรฐาน เชน มีการนัดเวลา เพื่อใหพนักงานสามารถใหบริการไดทันทีเมื่อตัวแทนจําหนายเขามา
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พบ สวนขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก การปรับปรุงเครื่องแบบพนักงาน และความทันสมัยของอุปกรณ
ที่นํามาใหบริการ รวมถึงความสะอาดของบริเวณโดยรอบบริษัท เปนตน 
  ดานการสงเสริมการตลาด 
  บริษัทควรมีการจัดสินคาตัวอยางใหลูกคาสามารถทดลองใชไดเชน ใหสินคา
ทดลองใช 3 เดือน หรือขายสินคาตัวอยางใหกับตวัแทนจําหนายในราคาพิเศษ เปนตน  ควรมีการ
จัดการสงเสริมการขายที่นาสนใจสําหรับตัวแทนจําหนายไดเลือกหลากหลาย เชน สะสมราย
ไตรมาส รายครึ่งป และรายป เพื่อแลกรับของรางวัลเชน ทอง ตั๋วเครื่องบินตางประเทศ รถยนต เปน
ตน  เพื่อกระตุนตัวแทนจําหนายใหมีการสัง่ซื้อจากบริษทัมากขึ้น และกรณีที่มีสินคาใหม บริษัท
ควรจัดทําคูมือของสินคาเพื่อใชในการนําเสนอขายใหกบัลูกคา และมกีารจัดทาํขาวสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอรใหตัวแทนจําหนายรับทราบ ผานชองทางตางๆ เชน Website หรือทาง Email 
เพื่อเปนการใหความรูที่สําคัญและจําเปนแกตวัแทนจําหนายมากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ควรมีการจัด
อบรมพนักงานของบริษัทตวัแทนจําหนาย เพื่อใหมีความรูในตัวสินคา สําหรับการทําโฆษณาใหแก
ตัวแทนจําหนายก็เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงบริษัทควรหากลยุทธในการทําโฆษณาใหกับตวัแทนจําหนาย 
เพื่อเปนการกระตุนยอดขายใหมากขึน้ เชน ผาน Website แผนพับ ใบปลิว วรสารคอมพิวเตอร โดย
ระบุช่ือตัวแทนจําหนายในโซนตางๆ ที่ลูกคาจะสามารถสะดวกใชบริการ 
 


