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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสม
การตลาดของบริษัท นพดลพานิช จํากัด

ผูเขียน นางวิไลวรรณ บุญมาก

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยอรชร  มณีสงฆ

บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอ
สวนประสมการตลาด ของบริษัท นพดลพานิช จํากัด ประชากรที่ใชศึกษาคือลูกคาเงินเชื่อของ
บริษัท นพดลพานิช จํากัด จํานวน 320 ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถี่ รอยละ  และคาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุ 25 - 35 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประเภทธุรกิจเปนบริษัท จํากัด ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 10 ปขึ้นไป  ตําแหนง
ในสถานประกอบการเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ และผูมีอํานาจในการสั่งซื้อสินคาใน
องคกรคือ กรรมการผูจัดการหรือเจาของ  โดยมีประสบการณในการจัดซื้อสินคาวัสดุกอสราง
มากกวา 5 ป แหลงขอมูลที่ทําใหรูจักบริษัทนพดล พานิช จํากัดคือ สื่อ และสื่อที่ทําใหรูจักบริษัท
นพดล พานิช จํากัด ไดแก ปาย เหตุผลที่ซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทนพดล พานิช จํากัดเพราะมี
สินคาหลากหลายใหเลือก สวนใหญประเภทวัสดุกอสรางที่ซื้อคือปูนซิเมนต คาใชจายในการซื้อ
วัสดุกอสรางแตละคร้ังโดยเฉลี่ย 100,001 - 500,000 บาท โดยวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ
300,000 บาทขึ้นไป นอกจากซื้อเชื่อจากบริษัทนพดล พานิช จํากัดแลวยังซื้อเชื่อรานอ่ืนอีกจํานวน 3
รานขึ้นไป

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการบริษัทนพดล
พานิช จํากัด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัยในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยไดแก
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ปจจัยปจจัยดานบุคลากร รองลงมา ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุดลําดับแรกคือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ชื่อเสียงของ
สินคา ที่บริษัทฯ นํามาจําหนาย

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรก
คือ ความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ รองลงมา การชําระเงินดวยบัตรเครดิต

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ลําดับแรกคือทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา รองลงมา มีที่จอดรถเพียงพอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ลําดับแรกคือการจัดแสดงสินคาหนาราน รองลงมา การโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อ
ตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับ
แรกคือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส รองลงมา พนักงานทุกคนมีความเปนมิตร เต็มใจ
ใหบริการ

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ลําดับแรกคือภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัท รองลงมาสถานที่
ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก  ลําดับแรกคือความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี รองลงมาขั้นตอนการรับชําระเงิน
และออกใบเสร็จ
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ABSTRACT

This independent study aimed at examining credit customer satisfaction towards
marketing mix factors of Nopadol Panich Company Limited. Samples of this study were specified
to 320 credit customers of the studied company and the questionnaires were used as the tool to
collect data. Then, data acquired were analyzed by the descriptive statistics, consisting of
frequency, percentage and mean.

The findings presented that most credit customers were male in ages of 25-35 years
old with Bachelor’s degree. They worked in the business, registered as Company Limited and had
been operated for over 10 years, in the pose of the managing director or owner who owned the
authority in making orders. They had got experience in purchasing construction materials for over
5 years and were introduced to Nopadol Panich Company Limited by media, particularly via the
billboard. Reason in purchasing constructing materials from Nopadol Panich Company Limited
was referred to the variety of products to be selected. The constructing material that was mostly
purchased was cement. They averagely spent 100,000-500,000 baht in each time of purchase and
their credits with the studied company were approved at higher than 300,000 baht. Beside
Nopadol Panich Company Limited, they were also the credit customers with other 3 more shops.

The results of the study on customer satisfaction towards service marketing mix
factors of Nopadol Panich Company Limited showed that the customers ranked their satisfaction
at high level to all following factors in orderly: People, Physical Evidence, Product, Place, Price,
Promotion and Process.
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In Product factor, the customers ranked their highest satisfaction to the standard
quality of products; followed by the fame of products being sold at the company which was
ranked at high level of satisfaction.

In Price factor, the customers ranked their high satisfaction to the amount of credit
to be approved; followed by the credit card payment.

In Place factor, the customers ranked their high satisfaction to the convenient
location of the company; followed by the sufficiency of parking space.

In Promotion factor, the customers ranked their high satisfaction to the product
display in front of the shop; followed by the advertisements to be done via media such as radio,
newspaper and billboard.

In People factor, the customers ranked their high satisfaction to the good personality
and cheerfulness of staff; followed by the friendliness and service-mind of staff.

In Physical Evidence factor, the customers ranked their highest satisfaction to the
fame of company itself; followed by the cleanliness and well-arrangement found at the internal
space of the company.

In Process factor, the customers ranked their high satisfaction to the rapidness in
getting invoices; followed by the cashier and receipt procedures.


