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ความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอทตี่อส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท ซนิเน็ค  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่เขตภาคเหนือ 

Dealer Satisfaction Towards Marketing Mix of Synnex (Thailand) Public Company Limited,  

in the Northern region of Thailand  

ธฤตพน กรุงหริัญ* 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอสิระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอทีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือ โดยเก็บข้อมูลจากตัวแทนจ าหน่าย  

ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้า ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 310 ราย การศึกษาในคร้ังนี้ได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นเจ้าของกิจการ เป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทซินเน็คฯมากกว่า 10 ปี มีจ านวนบริษัท  

ผู้จัดจ าหน่ายท่ีสั่งซื้อสินค้า มากกวา่ 5 ราย ยอดสั่งซือ้สนิค้าโดยรวมเฉลี่ยตอ่เดอืน อยู่ในช่วง 500,001 - 2,000,000 บาท 

สินค้าท่ีสั่งซื้อจากบริษัทซินเน็คฯ เป็นกลุ่มอุปกรณ์ตอ่พ่วง (Peripheral) ส่วนใหญ่ช าระค่าสินค้ากับบริษัทซินเน็คฯ เป็นเช็ค

ล่วงหน้า และเหตุผลในการเลือกเป็นตัวแทนจ าหน่ายบริษัทซินเน็คฯ คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ผลการศกึษาความพึง

พอใจของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอทีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ใน

พื้นท่ีเขตภาคเหนอืพบว่า ความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านอยู่ใน Quadrant ท่ี B 

ท้ังหมดยกเว้นปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดด้านการจัดให้มีโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี และพบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพงึพอใจต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑเ์ป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
 

 

 

 

                                                           
* นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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ABSTRACT  

The purpose of this independent research was to study satisfaction of dealer towards marketing mix of Synnex 

(Thailand)  Public Company Limited, in the northern region of Thailand by collecting the data from 3 10  dealers.  This 

study used a questionnaire as a tool to observe and analyze the data by using descriptive statistics including frequency, 

percentage, average of arithmetic mean. 

The findings showed that most of the respondents were male aged between 41-50 years old. They graduated 

Bachelor’s Degree and they were business owners. They had been Synnex dealers for more than 10 years. They had 

more than 5  retail customers.  The average amount per order was between 500,001 -  2 ,000,000  Baht.  Most 

frequently purchase order was peripheral products. They made the payment by cheque. The reason they decided to 

be Synnex dealer was the company reliability.The findings of the study on customer’s expectation and actual perception 

towards marketing mix of Synnex (Thailand) Public Company Limited, in the northern region of Thailand indicated that 

the marketing mix the respondents expected as the first priority dimension was Product dimension that was rated 

4.30. The marketing mix dimension the respondents perceived the most was Product dimension that was rated 4.25. 

บทน า 

ตลาดสินค้าไอทีของประเทศไทยโดยรวมยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องพบว่า ปี 2559 ตลาดไอซีทีมีมูลค่า 

764,592 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4 % เมื่อแบ่งแยกมูลค่าตลาดไอซีทีตามประเภทในปี 2559 ตลาด

บริการด้านคอมพิวเตอร์จะมีการเติบโตสูงสุด 9.9% รองลงมาได้ แก่ ตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดสื่อสาร และตลาด

คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ ซึ่งมีการเตบิโตอยูท่ี่ 8.1 % 5.2 % และ 0.2 % ตามล าดับ 

ส าหรับโครงสร้างการจัดจ าหน่ายสินค้าไอทีในตลาดประเทศไทย จะอาศัยช่องทางการท าตลาดผ่านคนกลาง  

2 ระดับ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดจ าหน่ายและตัวแทนจ าหน่าย โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่าย 

โดยให้แก่ตัวแทนจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายในธุรกิจไอทีจึงเป็นคนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีบทบาทส าคัญอย่าง

มาก โดยหน้าท่ีหลักเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย และเป็นผู้น าเสนอขายสินค้าไอทีให้แก่ลูกค้า  โดยมีการก าหนด 

กลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกันเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้น าเข้าสินค้าและจัดจ าหน่าย มีสาขาตั้งอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม ่โดยจ าหนา่ย

สินค้าไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

สื่อสารตา่งๆ  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกคอมพิวเตอร์ และมีนโยบายท่ีจะเป็นผู้น าในตลาดไอทีในจังหวัด

เชยีงใหม่ แตท่ี่ผ่านมาบริษัทได้ประสบกับปัญหายอดขายสินค้าไอที ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งพบวา่ ยอดขาย
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จรงิระหว่างเดอืนมกราคม 2558 ถึงเดอืน ตุลาคม 2558 ท ายอดขายได้เกิน โดยคดิเป็นร้อยละ 4 จากเป้าหมายของบริษัท

ฯท่ีก าหนดไว้ แตจ่ากชว่งระยะเวลาเดียวกันในปี 2559 พบว่า มอีัตรายอดขายลดลงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 15  

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายสินค้า  

ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด เพื่อทราบถึงความ  

พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และปัญหาท่ีตัวแทนจ าหน่ายพบ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน

การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันให้กับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือ 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีต่อบริการสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของการบริการซึ่งสามารถแบ่งระดับของขีด

ความรู้สึกของลูกค้าได้รับจากการบริการต่างๆ ออกเป็น 4 ระดับ คือ ความไม่พงึพอใจ เกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าไมไ่ด้รับใน

สิ่งท่ีเขาคาดหวังจากการบริการนั้นๆ ความพึงพอใจ เกิดขึ้นจากเมื่อลูกค้าได้รับในสิ่งท่ีเขาคาดหวังจากบริการนั้นๆ 

ความประทับใจ เกิดขึ้นจากเมื่อลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากกว่าสิ่งท่ีเขาคาดหวังจะได้จากบริการนัน้ๆ ความภักดี เกิดขึน้

จากเมื่อลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและประทับใจกับการบริการท่ีได้รับเขาไม่พยายามท่ีจะหาบริการอื่นมาทดแทนจะใช้บริการ

นัน้ๆ  

แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ความความพึงพอใจเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญกับผลท่ีได้ ( Importance-Performance Analysis: 

IPA) โดย IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัดผลหรือประเมินการยอมรับ 

และพึงพอใจในตัวสนิค้าของผู้บริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรูปแบบตา่งๆ มขี้อได้เปรียบในการประเมินผลการยอมรับ

ของผู้บริโภคในโปรแกรมท าการตลาดเป็นการประเมินท่ีมีต้นทุนค่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเข้าใจง่าย และให้ข้อมูลท่ีใน  

เชิงลึกท่ีส าคัญในแง่ของส่วนประสมการตลาดกับกิจการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยังส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้น

หรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น การน าเสนอผลการประเมิน IPAในรูปกราฟ ในรูปของกราฟสองมิติ  

จากคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยวางระดับความสาคัญอยูบ่นแกน Y และความ

พึงพอใจอยู่บนแกน X ผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ใน Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

Quadrant A. Concentrate Here หมายถึงคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 

ดังนั้นองค์กรตอ้งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการโดยเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจQuadrant B. Keep Up Good Work หมายถึงผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอยา่งดีใน

คุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดแข็งขององค์กร และควรรักษาให้อยู่ในระดับสูงต่อไปอยา่ง
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ตอ่เนื่อง Quadrant C. Low Priority หมายถงึผลิตภัณฑม์คีุณภาพต่ าหรือมกีารบริการต่ าในคุณลักษณะที่ไมส่ าคัญต่อลกูคา้ 

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน Quadrant D. Possible Overkill หมายถึงผู้ให้บริการให้ความส าคัญมาก

เกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญนอ้ยตอ่การตัดสนิใจของลูกค้า 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค 

ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ าหนักท่ีปัจจัยใด

มากกวา่เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

วิธีการด าเนินการวจิัย 

ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอทีของบริษัท 

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในพื้นท่ีเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และรวมถึง

ปัญหาและข้อเสนอแนะของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอที ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ตัวแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จ าหน่ายสินค้า ในพื้นท่ีเขต

ภาคเหนอื ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 310 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท 

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด การตลาด ด้านบุคลากร สิ่งอ านวยทางกายภาพ และกระบวนการในการบริหารจัดการ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาค่าสถิตท่ีิใช ้ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 

โดยแบบสอบถามใน 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี เป็นเจ้าของกิจการ เป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทซินเน็คฯมากกว่า 10 ปี มจี านวนบริษัทผู้จัดจ าหน่ายท่ีสั่งซื้อ

สินค้า มากกว่า 5 ราย ยอดสั่งซื้อสินค้าโดยรวมเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 500,001 - 2,000,000บาท สินค้าท่ีสั่งซื้อ  

เป็นกลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนใหญ่ช าระค่าสินค้ากับบริษัทซินเน็คฯ เป็นเช็คล่วงหน้า และเหตุผลในการเลือกเป็นตัวแทน

จ าหนา่ยบริษัทซินเน็คฯ คือ ความนา่เช่ือถือของบริษัท  

ความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไอทีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ท่ีเขตภาคเหนือพบวา่ ความส าคัญและความพงึพอใจของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทุกด้านอยู่

ใน Quadrant ท่ี B ท้ังหมดยกเว้นปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดด้านการจัดให้มีโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี และ

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑเ์ป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

อภปิรายผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง คุณภาพของสินค้าท่ีจัดจ าหน่าย ความหลากหลาย

ของประเภท และชนิดสินค้าและความทันสมัยของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552)  

ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขา

เชยีงใหมพ่บวา่ ด้านผลิตภัณฑม์คีวามพงึพอใจในเร่ือง คุณภาพของสนิค้าท่ีจัดจ าหน่ายและความทันสมัยของสนิค้า 

2. ดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองความหลากหลายในระดับราคาของสินค้า รองลงมา

การแจ้งเปลี่ยนราคาล่วงหน้าก่อนการปรับราคาและราคาส่วนลดเงินสด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมีธนา สฤษดิ์น า 

(2549) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท ก๊อปป้ีเท็คซ์ จ ากั ด ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ด้านราคามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพและสนิค้ามหีลากหลายระดับราคาให้เลอืก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าท่ีจัดส่ง รองลงมา

ระยะเวลาในการจัดสง่สินค้านับจากวันท่ีกิจการท่านสั่งซื้อจนได้รับสินค้าจากบริษัทซินเน็คฯ และความสะดวกในการสั่งซือ้

สินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อ

การให้บริการของบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
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ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองมีบริการจัดส่งสินค้า รองลงมาความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ทางโทรศัพท์ 

,Email และระยะเวลาในการจัดสง่สินค้านับจากวันท่ีกิจการท่านสั่งซื้อจนได้รับสินค้า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความถี่ในการเข้าพบเยี่ยมเยียน ติดต่องานของ

พนักงานขาย รองลงมา การส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้าและการส่งเสริมการขายโดยการแถมสินค้า  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึ งพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อ 

การให้บริการของบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความ 

พึงพอใจในเร่ือง การจัดการส่งเสริมการขายในช่วงต่างๆ การส่งเสริมการตลาดโดยการลดราคาสินค้าและความเอาใจใส่

ตดิตามงานของพนักงานขาย 

5. ดา้นบุคลากร (People) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง มารยาท/บุคลิกภาพของพนักงาน รองลงมามนุษย

สัมพันธ์ของพนักงาน ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพงึพอใจของตัวแทน

จ าหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท ซินเน็คพบว่า ด้านบุคลากร ให้ความพึงพอใจในเร่ือง ในเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ของ

พนักงาน รองลงมามารยาท/บุคลิกภาพของพนักงาน และการให้บริการด้านความเสมอภาคของพนักงาน 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความมีชื่อเสียงของบริษัทซินเน็คฯ รองลงมาความ

เหมาะสม เรียบร้อยของเคร่ืองแบบพนักงาน และความเพียงพอของจ านวนพนักงานในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท  

ซินเน็ค(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่พบว่า ให้ความพึงพอใจในเร่ือง ความมีชื่อเสียงของบริษัทซินเน็คฯ 

ความนา่เช่ือถือของบริษัทและบริษัทจัดตั้งมาเป็นเวลานาน 

7. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง ความถูกต้องของประเภท/ชนิด/จ านวน สินค้าท่ีจัดสง่ 

รองลงมาความถูกต้องของเอกสารก ากับสินค้า และการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ภาณุพงศ์ จันทรสมา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายต่อการให้บริการของบริษัท ซินเน็ค  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่พบวา่ ให้ความพึงพอใจในเร่ืองความถูกต้องของประเภท/ชนิด/จ านวน สินค้า

ท่ีจัดสง่ รองลงมาความถูกต้องในการให้บริการ และความถูกต้องของเอกสารก ากับสินค้า 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุดเช่นกัน คะแนนความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มตาม

การจ าแนกระยะเวลาท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายและยอดการสั่งซื้อต่อเดือนอยู่ใน Quadrant ท่ี B ทุกข้อ โดยมีคะแนนความ
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ส าคัญและความพึงพอใจใกล้เคียงกันมากในแตล่ะด้าน ซึ่งหมายถึงทางบริษัท ซินเน็คฯ สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี

ในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก ถือว่าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีเป็นจุดเด่นของบริษัท ซินเน็คฯ ทั้งเร่ืองของ

ความหลากหลายของสนิค้า ตรายี่ห้อ รุน่สนิค้า รวมถึงความทันสมัยและคุณภาพ เป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าได้เป็น

อย่างด ีดังนัน้บริษัท ซินเน็คฯ ควรท่ีจะรักษาจุดเด่นนี้ไว้เป็นจุดแข็งของกิจการส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจ และควรพัฒนา

ต่อให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งความหลากหลายของคุณลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ีมีความ

ต้องการท่ีหลากหลายได้ นั่นย่อมจะส่งผลถึงการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าได้ต่อไปในอนาคต และเนื่องจากปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการมองหาสินค้าท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญอีก

ประการท่ีบริษัท ซินเน็คฯ ควรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การเคลมสินค้าใช้

เวลานาน เนื่องจากสินค้าไอทีมีการออกรุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้านการส ารองสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือการซ่อมจึง

อาจจะเกิดความลา่ชา้ในขัน้ตอนการบริการด้วย จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญท่ีบริษัท ซินเน็คฯ ควรให้ความส าคัญ ซึ่งอาจจะ

แก้ไขโดยการเจรจาต่อลองกับผู้ผลิตให้เพิ่มและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเคลมสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

เพื่อลดระยะเวลาในการเคลมสนิค้าลง 

2. ดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คะแนนความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของทุกกลุ่มตามการจ าแนก

ระยะเวลาท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายและยอดการสั่งซื้อต่อเดือนอยู่ใน Quadrant ท่ี B ทุกข้อ ซึ่งพบว่ามีคะแนนความส าคัญ

มากกว่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมีความแตกต่างของระดับ

ความส าคัญและระดับความพึงพอใจอย่างชัดเจนคือเร่ือง ความเหมาะสมด้านราคาสินค้า และความหลากหลายในระดับ

ราคาของสนิค้า การแจ้งเปลี่ยนราคาล่วงหนา้ก่อนการปรับราคา ราคาส่วนลดเงินสด ม ีPrice List สินค้าให้ล่วงหนา้ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดและมีระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้นบริษัท ซินเน็คฯ ควรวิเคราะห์

โครงสร้างราคาของตนเอง รวมถึงเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งว่ามีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นหรือไม่ เทคนิคการเพิ่ม

ระดับความพึงใจด้านราคาสิ่งหนึ่งท่ีสามารถน ามาใชไ้ด้คือ การใช้โปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจในการซื้อของลูกค้าและจะท าให้มี

ความรู้สึกว่าได้สินค้าราคาไม่สูงเกินไป ส่วนความหลากหลายในระดับราคาของสินค้าเนื่องจากบริษัท ซินเน็คฯ มีสินค้า

หลากหลาย ท้ังรุ่น ตรายี่ห้อ ประเภทสินค้า ดังนั้น การมีสินค้าท่ีมีหลากหลายระดับราคาก็เป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และในด้านการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาล่วงหน้าให้ทางลูกค้าทราบ ควรปรับ

กระบวนการให้มีความรวดเร็วและมกีารอัปเดตอยา่งสม่ าเสมอด้วย อาทิการจัดสง่ Pricelist อย่างตอ่เนื่องด้วย 
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3. ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณา จะเห็นได้ว่า ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจมีคะแนนแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเร่ือง  

ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ทางโทรศัพท์ Email Program Line และความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ

พนักงานบริษัทซินเน็คฯ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ในเร่ืองความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและ เร่ืองความสะดวกใน  

การติดต่อประสานงานกับพนักงาน ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาทีมขายให้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องปัญหาท่ีพบมากที่สุด ด้านสถานที่จัดจ าหนา่ย คือ สินค้าขาดสตอ๊คบ่อย ซึ่งท าให้เกิด

การสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าและส่งผลต่อยอดขายโดยตรง บริษัทซินเน็คฯ ควรท าการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความแม่นย า รวมถึงปรับลดขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าให้รวดเร็วและสอดคล้องกับ     

ความตอ้งการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน จะเห็นได้วา่ ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจมคีะแนนแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเร่ือง การจัดให้มี

โปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี โดยอยูใ่น Quadrant ท่ี A พบวา่เป็นดา้นท่ีมีระดับความส าคัญมากแตม่คีวามพงึพอใจท่ี

น้อยอยู่ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ดังนั้นองค์กรต้อง

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการโดยเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากท่ีสุดเพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจ หลักการของการส่งเสริมการขายคือการกระตุ้นยอดขายให้มีการซื้อสินค้ามากขึ้น สิ่งท่ีจะสามารถเพิ่ม

ระดับความพึงพอใจเร่ือง การจัดให้มีโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี ได้ คือการออกโปรโมชั่นท่ีน่าดึงดูงใจกว่า  

มีประสิทธิภาพสูงกว่าโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี การมีนักการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์

การตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการออกโปรโมชันท่ีมีประสิทธิภาพ น่าดึงดูดใจกว่าจึงเป็นสิ่งท่ีกิจการควรพิจารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  

จะเห็นได้ว่า ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจมีคะแนนแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA 

พบว่า Quadrant A คือคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าแต่บริษัทซินเน็คฯไม่ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอ 

ดังนั้นบริษัทซินเน็คฯต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการโดยเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการให้มากท่ีสุดเพื่อให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเมื่อจ าแนกกลุ่มลูกค้าตามระยะเวลาท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจ าแนกตามยอดการสั่งซื้อ

สินค้าโดยรวมเฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้นการส่งเสริมการขายคือการกระตุ้นยอดขายให้มีการซื้อสินค้ามากขึ้น สิ่งท่ีจะสามารถ

เพิ่มระดับความพึงพอใจเร่ือง การจัดให้มีโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าปี ได้ คือการออกโปรโมชั่นท่ีน่าดึงดูงใจกว่า  

มปีระสิทธิภาพสูงกว่าโปรแกรมส่งเสริมการขายประจ าป ีหรือการสง่เสริมการขายโดยการลดราคาสินค้า กลุ่มลูกค้าที่เป็น
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ตัวแทนจ าหน่ายต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ส่วนลูกค้าท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายตั้งแต่ 5 ปีขึ้นการส่งเสริมการขายโดยการแถม

สินค้า นอกเหนือจากนี้ลูกค้าท่ีมีทุกยอดการสั่งซื้อสินค้าโดยรวมเฉลี่ยต่อเดือน 2,000,001 - 4,000,000 บาทพิจารณา

ส่งเสริมการขายท้ังโดยการลดราคาสินค้าและการส่งเสริมการขายโดยการแถมสนิค้า 

5. ดา้นบุคลากร (People) 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน คะแนนความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรพบว่า อยู่ใน 

Quadrant ท่ี B มีคะแนนความส าคัญและความพึงพอใจใกล้เคียงกันมากในแต่ละด้าน ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการสามารถ

ตอบสนองได้เป็นอยา่งดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก งานดา้นบริการตามหลักการของสว่นประสมการตลาด 

บุคลากร ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญมากท้ังความส าคัญและ      

ความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าบริษัท ซินเน็คฯ มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ สิ่งหนึ่งท่ี

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรได้คือการฝึกอบรมณ์จากท้ังภายในองค์กรเองหรือการฝึกอบรมณ์จากบุคลากร

ภายนอก เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจหน้าท่ีของตนเอง เป้าหมายขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

โดยเป้าหมายคือให้เกิดระดับความพึงพอใจของลูกค้ามากท่ีสุด และจากปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ด้านบุคลากร คือ  

ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาไมช่ัดเจน สิ่งน้ีก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมณ ืการสอนงานและการเรียนรู้จาก          ตัว

บุคลากรเองเชน่กัน 

6. ด้านกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน คะแนนความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรพบว่า อยู่ใน 

Quadrant ท่ี B มีคะแนนความส าคัญและความพึงพอใจใกล้เคียงกันมากในแต่ละด้าน เมื่อพิจารณาพบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ระดับความส าคัญมากที่สุดแต่ระดับความพงึพอใจมากในเร่ือง การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา การให้บริการ

ตรงเวลา และความถูกต้องของเอกสารก ากับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้านับจากวันท่ีกิจการท่านสั่งซื้อจนได้รับ

สินค้าจากบริษัทซินเน็คฯระดับความส าคัญท้ัง 3 เร่ืองสูงกว่าระดับความพึงพอใจท่ีได้รับ ท้ัง 3 ประเด็น บริษัทซินเน็คฯ 

ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการ เช่น ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าควรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

ส่งมอบสินค้าและการจัดล าดับของเส้นทางในการสง่มอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อยา่งต่อเนื่อง ถือวา่กิจการมีกระบวนการ

ให้บริการลูกค้าท่ีดี แต่ยังสามารถเพิ่มระดับความพึงใจไปสู่ระดับมากท่ีสุดได้ด้วยการ พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ

ให้บริการ เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ได้คือ พิมพ์เขียวบริการ Service Blueprint เพิ่มให้การบริการแก่ลูกค้า

มปีระสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 
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7. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คะแนนความส าคัญและความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรพบว่า อยู่ใน Quadrant ท่ี B  

มีคะแนนความส าคัญและความพึงพอใจใกล้เคียงกันมากในแต่ละด้าน แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดแข็งขององค์กร และควร

รักษาให้อยู่ในระดับสูงตอ่ไปอย่างตอ่เนื่อง การปรับปรุงด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ สิ่งหนึ่งท่ีสามารถ

ท าให้ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจสูงขึ้นคือ การมีสถานท่ีสะอาดเรียบร้อย มีเคร่ืองมืออุปกรณ์เพียบพร้อม รวมถึงการมี

เครื่องแบบพนักงานที่เป็นรูปแบบเดียวกันสามารถสื่อถึงความสามัคคี เป็นมอือาชพีได้ดี 
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