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บทนํา

หลักการและเหตุผล
หลังเศรษฐกิจชะลอตัวจากการปดตัวลงของสถาบันการเงินสหรัฐในป 2550 และ

สงผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เห็นไดจาก GDP ที่ลดลงต้ังแตป 2550 - 2552 รอยละ
4.7, 2.5, 2.3 ตามลําดับ และสูงขึ้นในป 2553 ในอัตรารอยละ 3.5 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554)
หลังจากที่มีการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐไมวาจะเปนโครงการชวยเหลือคาครองชีพหัวละ 2,000
บาท โครงการลดคาใชจายนํ้าประปาสําหรับ 0-30 ลบ.ม.ตอเดือน และไฟฟาสําหรับครัวเรือนที่ไม
เกิน 90 หนวยตอเดือนใหกับประชาชนเปนระยะเวลา 6 เดือน โครงการไทยเขมแข็ง โครงการลด
คาธรรมเนียมการซื้ออสังหาริมทรัพยเหลือรอยละ 0.11 ยกเวนเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกผูที่จายเงิน
คาซื้ออสังหาริมทรัพยที่ไมเคยผานการใชงานมากอนแตไมเกิน 300,000 บาท เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2552) ประกอบกับเศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงทําใหภาพรวม
ทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้นมากต้ังแตป 2553 เปนตนมา

ภาคการกอสรางเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีความออนไหวกับเศรษฐกิจของประเทศ ไม
วาจะเปนการจางงานในระดับรากหญา การซื้อขายวัสดุกอสราง หรือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ตาง ๆ ฉะน้ันรัฐบาลจึงใหความสําคัญอยางมาก และกระตุนเศรษฐกิจผานภาคอุตสาหกรรมกอสราง
เปนลําดับแรก เพื่อใหเกิดการลงทุนใหมๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลงทุนจากตางชาติ
(นนท หิรัญเชรษฐ, 2554)

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค อินโดจีน และอาเซียน ไดแก
ลาว เวียดนาม พมา ทําใหเมืองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เน่ืองจากการยายถิ่นฐานและการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยทั้งกลุมทุนในจังหวัด กลุมทุนจากตางถิ่น และกลุมทุนจากตางชาติ จากขอมูลการ
สํารวจของสมาคมการคาอสังหาริมทรัพย จังหวัดเชียงใหม -ลําพูน ในป 2552 โครงการ
อสังหาริมทรัพยในเชียงใหมมี 257 โครงการ แยกเปนบานพักอาศัย 227 โครงการ คอนโดมิเนียม
21 โครงการ และอาคารพาณิชยจํานวน 9 โครงการ มูลคาซื้อขาย 2,345 ลานบาท และในป 2553
โครงการเปดใหม 81 โครงการ ยอดขาย 907 ยูนิต มูลคาซื้อขาย 2,805 ลานบาท (นิตยสารโฮมบาย
เออรไกด, 2554) จะเห็นวามูลคาสูงขึ้นถึงรอยละ 19.6 สงผลใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองที่นักลงทุน
ดานคาวัสดุกอสรางรายใหญตางถิ่น เขามาขยายชองทางการจัดจําหนาย เชน สยามโกบอลเฮาส
โฮมมอลล เปนตน ทําใหรานคาวัสดุทองถิ่นตองปรับตัวเพื่อรักษาสัดสวนครองตลาดของตัวเองโดย
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การขยายสาขาเชนกัน และพบวาสวนมากจะอยูบนเสนวงแหวน ซึ่งมีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นบริเวณ
เหลาน้ันอยางมากมาย รานคาวัสดุทองถิ่นที่ขยายสาขาแลว ไดแก เอส.เนต.เทรดด้ิง วีระพานิช ต.วี
ระกิจ โฮมสุขภัณฑ และนพดลพานิช เปนตน

บริษัท นพดลพานิช จํากัด เปนรานคาวัสดุกอสรางที่เปดดําเนินกิจการมานานกวา 39
ป ต้ังอยูเลขที่ 392  ถนนเชียงใหม-ลําปาง  ตําบลฟาฮาม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม มีความ
ไดเปรียบทั้งดานทําเลที่ต้ัง และความเกาแกของบริษัทที่มีความสัมพันธอันดีกับลูกคามานา น โดยมี
นโยบายในการดูแลลูกคาเสมือนคนในครอบครัวและเนนความซื่อสัตยตอลูกคา จึงทําใหมีสวน
ครองตลาดเปนอันดับหน่ึงของจังหวัดเชียงใหมในป 2552 ซึ่งตลาดวัสดุกอสรางในจังหวัดเชียงใหม
มีมูลคารวม 7,645 ลานบาท รานนพดลพานิชมีสัดสวนครองตลาดอันดับหน่ึงที่อัตรารอยละ 11
รองลงมารานซิ้นเซียงหลีรอยละ 10 และรานเชียงใหมต.เคหะภัณฑ(2002) รอยละ 9  (กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม, 2552) โดยบริษัทฯ ไดแบงกลุมลูกคาตามการชําระเงินเปน 2 กลุมคือ
ลูกคาขายปลีกเงินสดมีสัดสวนมูลคาการขายอยูที่ 34.40% ของรายไดทั้งหมด และมีจํานวนลูกคาที่
มีการเคลื่อนไหวอยูที่ประมาณ 45,000 รายคิดเปน 96.43% ของจํานวนลูกคาทั้งสิ้น สวนกลุมที่ 2
เปนกลุมลูกคาเงินเชื่อ  มีมูลคาการขายอยูที่ 65.60% ของรายไดทั้งหมด และมีจํานวนลูกคาเงินเชื่อที่
ซื้อขายอยูเพียง 1,667 รายคิดเปน 3.57% ของจํานวนลูกคาทั้งสิ้น (ขอมูลลูกคาบริษัท นพดลพานิช
จํากัด, 2554) แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของกลุมลูกคาเงินเชื่อที่มีจํานวนลูกคานอยก วา แตสราง
รายไดสูงกวากลุมลูกคาขายปลีกเงินสด ซึ่งในกลุมลูกคาเงินเชื่อประกอบดวยรานคาชวงจํานวน 133
ราย ผูรับเหมาจํานวน 714 ราย  เจาของโครงการจํานวน 780 ราย และหนวยงานราชการจํานวน 40
ราย โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะใชประชากรเฉพาะผูรับเหมาและเจาของบาน/เจาของโครงการ เน่ืองจาก
เปนนโยบายของบริษัทฯ ในป 2555 ที่จะมุงเนนลูกคา 2 กลุมน้ีเปนหลัก เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่
สรางกําไรสวนเกินใหกับบริษัทฯ สูงสุด

ดังน้ันเพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเงินเชื่อที่มีอยูเดิม และรักษาสวนครองตลาดของ
บริษัทฯ ผูศึกษาจึงศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอสวนประสมการตลาด ของบริษัท
นพดลพานิช จํากัด  เพื่อหาขอมูลเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อ เพื่อใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงสวนประสมการตลาด และสรางความพึงพอใจที่ตรงตามความตองการ
ของลูกคาเงินเชื่อตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอสวนประสมการตลาด ของบริษัท นพดล

พานิช จํากัด
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาด ของ

บริษัท นพดลพานิช จํากัด
2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง สวนประสมการตลาด ของ

บริษัท นพดลพานิช จํากัด ใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเงินเชื่อ ได
อยางตรงประเด็น

นิยามศัพท
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความพอใจ และความประทับใจ ที่มีตอสวน

ประสมทางการตลาดของบริษัท นพดลพานิช จํากัด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการใหบริการ

ลูกคาเงินเชื่อ หมายถึง กิจการรับเหมากอสรางหรือโครงการกอสรางที่ซื้อสินคาของ
บริษัทฯ มีระยะเวลาการชําระมากกวา 7 วัน ซึ่งมีการกําหนดลักษณะของประเภทสินเชื่อเปนเครดิต
7 วัน  15 วัน  30 วัน  และใหชําระเงินภายใน 7 วันนับจากไดรับใบแจงหน้ี  โดยทําสัญญาซื้อขาย
กําหนดวงเงิน และระยะเวลาการชําระเงิน ทั้งที่มีหนังสือค้ําประกันธนาคาร หรื อไมมีก็ได ตาม
เงื่อนไขที่ไดรับการอนุมัติจากผูจัดการฝายบริหาร

บริษัท นพดลพานิช จํากัด หมายถึง รานคาวัสดุกอสราง ที่ต้ังอยูเลขที่ 392  ถนน
เชียงใหม-ลําปาง  ตําบลฟาฮาม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม


