
บทท่ี 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท
นพดลพานิช จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอสวนประสม
การตลาด ของบริษัท นพดลพานิช จํากัด ประชากรที่ใชศึกษาคือลูกคาเงินเชื่อของบริษัท นพดล
พานิช จํากัด จํานวน 320 ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถี่ รอยละ  และคาเฉลี่ย สามารถสรุปผลการศึกษา
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังน้ี

สรุปผลการศึกษา
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.2 มีอายุ 25 -

35 ป รอยละ 33.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 60.9 ประเภทธุรกิจเปนบริษัท จํากัด รอยละ
41.2 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 10 ปขึ้นไป รอยละ 43.4 ตําแหนงในสถานประกอบการเปนกรรมการ
ผู จัดการหรือเจาของ และเปนผูมีอํานาจในการสั่งซื้อสินคาในองคกร รอยละ 100.0 โดยมี
ประสบการณในการจัดซื้อสินคาวัสดุกอสรางมากกวา 5 ป รอยละ 54.0 แหลงขอมูลที่ทําใหรูจัก
บริษัทนพดล พานิช จํากัดคือ สื่อ รอยละ 57.8  โดยสื่อที่ทําใหรูจักบริษัทนพดล พานิช จํากัด คือ ปาย
รอยละ 50.9 เหตุผลที่ซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทนพดล พานิช จํากัดเพราะมีสินคาหลากหลายให
เลือก รอยละ 79.7 สวนใหญประเภทวัสดุกอสรางที่ซื้อคือปูนซิเมนต รอยละ 83.4 โดยมีคาใชจายใน
การซื้อวัสดุกอสรางแตละคร้ังโดยเฉลี่ย 100,001 - 500,000 บาท รอยละ 22.5 สวนใหญวงเงิน
เครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป รอยละ 44.0  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนอกจากซื้อ
เชื่อจากบริษัทนพดล พานิช จํากัดแลวยังซื้อเชื่อรานอ่ืนอีกจํานวน 3 รานขึ้นไป รอยละ 76.2

สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ
บริษัทนพดลพานิช จํากัด

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของบริษัท นพดลพานิช จํากัด ผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงลําดับคือ ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.19) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย 4.17)



75

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  (คาเฉลี่ย 4.12) ปจจัยดานราคา (คาเฉลี่ย 4.06) ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (คาเฉลี่ย 3.95) และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.94) ตามลําดับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก  ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย
4.53) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากคือ ชื่อเสียงของสินคา ที่บริษัทฯ นํามาจําหนาย (คาเฉลี่ย
4.34) และความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา (คาเฉลี่ย  4.32)

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ ไดรับการ
อนุมัติ (คาเฉลี่ย 4.35)  รองลงมาคือ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (คาเฉลี่ย 4.28) และระยะเวลาการให
เงินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.28)

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ
สะดวกในการเขามาซื้อสินคา (คาเฉลี่ย 4.45)  รองลงมาคือบริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน สังเกต
ได งาย (คาเฉลี่ย 4.38) และมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.31)

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก  ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ การจัดแสดงสินคาหนา
ราน (คาเฉลี่ย  4.18) รองลงมาคือ การโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปาย
กลางแจง เปนตน (คาเฉลี่ย  4.15) และเงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา (คาเฉลี่ย  4.14)

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยม
แจมใส (คาเฉลี่ย 4.46)  รองลงมาคือ พนักงานทุกคนมีความเปนมิตร เต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.39)
และพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.37)

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก   ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ ภาพ
ลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย 4.55) รองลงมามีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากคือ
สถานที่ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.38) และรูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมี
ความสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.34)

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก  ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือความรวดเร็วใน
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การไดรับใบแจงหน้ี (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย
4.23) และระยะเวลาในการขอสินเชื่อสั้น (คาเฉลี่ย 4.17)

สวนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ
บริษัทนพดลพานิช จํากัด จําแนกตามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ท่ีไดรับ และประเภทธุรกิจ

3.1 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท
นพดลพานิช จํากัด จําแนกตามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ท่ีไดรับ

ปจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่า
กวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย
4.56) รองลงมา ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย  4.46) และปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.41)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.29) รองลงมา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.24) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย  4.23)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.24) และ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉลี่ย  4.19)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑ
และปจจัยดานการจัดจําหนาย เทากัน (คาเฉลี่ย 4.09) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (คาเฉลี่ย 4.05)

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา 50,000
บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.82)
รองลงมา สินคาในแตละหมวด (ชนิด) มีใหเลือก (คาเฉลี่ย 4.68) และมีสินคาหลายหมวด (ชนิด)
ครบถวน (คาเฉลี่ย 4.57)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา (คาเฉลี่ย 4.46)
รองลงมาสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน นโยบายการรับคืนหรือเปลี่ยนสินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 4.38)
และความเพียงพอของจํานวนสินคาที่จําหนาย (คาเฉลี่ย 4.32)
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ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมา ความ
หลากหลายของยี่หอสินคาแตละ (คาเฉลี่ย 4.49) และสินคาในแตละหมวด (ชนิด) มีใหเลือก (คาเฉลี่ย
4.48)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.48) รองลงมา สินคา
ทันสมัย และสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.30) และชื่อเสียงของสินคา ที่บริษัทฯ นํามาจําหนาย ความ
รับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา เทากัน (คาเฉลี่ย 4.26)

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา 50,000
บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือการชําระเงินดวยบัตรเครดิต (คาเฉลี่ย 4.64)
รองลงมา คาใชจายในการทําหลักประกันสินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.48) และ การใหสวนลดเงินสด (คาเฉลี่ย
4.27)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ระยะเวลาการใหเงินเชื่อ ความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการ
อนุมัติ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.52) รองลงมามีปายบอกราคาสินคาชัดเจนถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.30) และมี
ปายบอกราคาสินคาชัดเจนถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.12)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (คาเฉลี่ย 4.47) รองลงมา ความ
พอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (คาเฉลี่ย 4.46) และระยะเวลาการใหเงินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.34)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (คาเฉลี่ย 4.40)
รองลงมา ระยะเวลาการใหเงินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.30) และมีปายบอกราคาสินคาชัดเจนถูกตอง มีสินคา
ใหเลือกหลายระดับราคา เทากัน (คาเฉลี่ย 4.21)

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ได รับ ตํ่ากวา
50,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ บริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน
สังเกตไดงาย (คาเฉลี่ย 4.86) รองลงมา ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา (คาเฉลี่ย
4.61) และมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.55)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีพนักงานสินเชื่อคอยดูแลและบริการ (คาเฉลี่ย 4.58)
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รองลงมา การเดินทางไปสะดวก (คาเฉลี่ย 4.54) และทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อ
สินคา (คาเฉลี่ย 4.44)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา (คาเฉลี่ย
4.60) รองลงมา บริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน สังเกตไดง าย (คาเฉลี่ย 4.36) และมีชองทางการ
ชําระเงินไดหลายชองทาง (คาเฉลี่ย 4.26)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา และมีชองทาง
การชําระเงินไดหลายชองทาง เทากัน (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมา บริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน
สังเกตไดงาย (คาเฉลี่ย 4.29) และมีพนักงานสินเชื่อคอยดูแลและบริการ (คาเฉลี่ย 4.28)

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา
50,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา
(คาเฉลี่ย 4.66) รองลงมา การโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง
เปนตน (คาเฉลี่ย 4.27) และลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่ อนไขพิเศษ การจัดแสดง
สินคาหนาราน เทากัน (คาเฉลี่ย 4.11)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ลูกคาที่เปนสมาชิกจะไดรับการบริการและเงื่อนไขพิเศษ
เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา เทากัน (คาเฉลี่ย 4.42) รองลงมา การจัดแสดงสินคาหนาราน
(คาเฉลี่ย 4.30) และการโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปน
ตน มีการใหขอมูลแนะนําวิธีการใช เทากัน (คาเฉลี่ย 4.04)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การจัดแสดงสินคาหนาราน (คาเฉลี่ย 4.29) รองลงมา การ
โฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน (คาเฉลี่ย 4.27) และ
เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา (คาเฉลี่ย 4.15)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปาย
กลางแจง เปนตน การจัดแสดงสินคาหนาราน เทากัน (คาเฉลี่ย 4.08) รองลงมา เงื่อนไขการรับ
เปลี่ยน/คืนสินคา (คาเฉลี่ย 3.87) และมีการใหขอมูลแนะนําวิธีการใช (คาเฉลี่ย 3.85)

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา 50,000
บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
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(คาเฉลี่ย 4.77) รองลงมา พนักงานสงสินคาใหการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ พนักงานทุกคนมี
ความเปนมิตร เต็มใจใหบริการ พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.73)
และพนักงานขายมีความรูความเขาใจในตัวสินคา พนักงานมีความนาเชื่อถือ และไววางใจได
พนักงานดูแลลูกคาอยางสม่ําเสมอ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.66)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานแผนกการเงิน-สินเชื่อพูดจาสุภาพ (คาเฉลี่ย 4.74)
รองลงมา พนักงานแผนกสินเชื่อ/ติดตามหน้ีมีความสุภาพ และอัธยาศัยดี (คาเฉลี่ย 4.64) และ
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.42)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส (คาเฉลี่ย 4.65)
รองลงมา พนักงานทุกคนมีความเปนมิตร เต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.46) และพนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.39)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมา
พนักงานทุกคนมีความเปนมิตร เต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.27) และ มีพนักงานเพียงพอในการ
ใหบริการพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.23)

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต
(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานที่
ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย ภายในบริษัทฯมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง
รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความสวยงาม เทากัน (คาเฉลี่ย 4.77) รองลงมา ภาพลักษณะ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย 4.73) และอุณหภูมิภายในบริษัทเย็นสบาย ไมอึดอัด (คาเฉลี่ย 4.70)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สถานที่ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.62)
รองลงมา ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย 4.54) และภายในบริษัทฯมีบรรยากาศที่ดี
ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง (คาเฉลี่ย 4.44)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย 4.64) รองลงมา
สถานที่ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความสวยงาม เทากัน
(คาเฉลี่ย 4.34) และภายในบริษัทฯมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง (คาเฉลี่ย
4.25)
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ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย 4.44) รองลงมา
รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.25) และภายในบริษัทฯมีบรรยากาศ
ที่ดี ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง (คาเฉลี่ย 4.20)

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่า
กวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
กับพนักงานของราน (คาเฉลี่ย 4.59) รองลงมา ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย
4.57) และกระบวนการออกใบสั่งซื้อที่รวดเร็ว และ ถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.50)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 50,000 -100,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ระยะเวลาในการขอสินเชื่อสั้น (คาเฉลี่ย 4.44) รองลงมา
ความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี (คาเฉลี่ย 4.36) และความสะดวกในการขอสินเชื่อ กระบวนการ
บันทึกขอมูลที่อยูลูกคารวดเร็ว ถูกตอง ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ เทากัน (คาเฉลี่ย
4.28)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001-300,000 บาท มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี (คาเฉลี่ย 4.42)
รองลงมา ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย 4.19) และระยะเวลาในการขอสินเชื่อ
สั้น (คาเฉลี่ย 4.16)

ผูตอบแบบสอบถามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี (คาเฉลี่ย 4.20) รองลงมา
ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย 4.13) และกระบวนการจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(คาเฉลี่ย 4.08)

3.2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท
นพดลพานิช จํากัด จําแนกตามประเภทธุรกิจ

ปจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มี
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เทากัน (คาเฉลี่ย 4.20)
และปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.13)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเปนหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชน จํากัด มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ปจจัยดานบุคลากร (คาเฉลี่ย 4.28)
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รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.19) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (คาเฉลี่ย 4.15)

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียวมีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมา ความ
รับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา (คาเฉลี่ย 4.35) และชื่อเสียงของสินคา ที่บริษัทฯ นํามาจําหนาย สินคา
ทันสมัย และสวยงาม เทากัน (คาเฉลี่ย 4.32)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.53)
รองลงมา ชื่อเสียงของสินคา ที่บริษัทฯ นํามาจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.35) และ สินคาทันสมัย และ
สวยงาม ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา เทากัน (คาเฉลี่ย 4.32)

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มีความพึงพอใจที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ (คาเฉลี่ย 4.36) รองลงมา
การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (คาเฉลี่ย 4.33) และระยะเวลาการใหเงินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.29)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ
(คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมา ระยะเวลาการใหเงินเชื่อ (คาเฉลี่ย 4.27) และ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต
(คาเฉลี่ย 4.25)

ปจจัยดานการจัด จําหนาย ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มีความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา
(คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมา บริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน สังเกตไดงาย (คาเฉลี่ย 4.40) และ การ
เดินทางไปสะดวก (คาเฉลี่ย 4.30)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัดมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามา
ซื้อสินคา (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมา บริษัทมีปายชื่อมองเห็นไดชัดเจน สังเกตไดงาย (คาเฉลี่ย 4.38)
และมีที่จอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.32)

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มี
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา (คาเฉลี่ย 4.20)
รองลงมา การจัดแสดงสินคาหนาราน (คาเฉลี่ย 4.19) และการโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชน
วิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน(คาเฉลี่ย 4.16)
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัดมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การจัดแสดงสินคาหนาราน (คาเฉลี่ย 4.17)
รองลงมา การโฆษณาของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ ปายกลางแจง เปนตน
(คาเฉลี่ย 4.15) และเงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินคา (คาเฉลี่ย 4.10)

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มีความพึง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส (คาเฉลี่ย 4.48)
รองลงมา พนักงานแผนกการเงิน-สินเชื่อพูดจาสุภาพ (คาเฉลี่ย 4.39) และพนักงานทุกคนมีความเปน
มิตร เต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.38)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัดมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
(คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมา พนักงานทุกคนมีความเปนมิตร เต็มใจใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.40) และ
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.38)

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการ
เจาของคนเดียว มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ
(คาเฉลี่ย 4.61) รองลงมา สถานที่ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.45) และภายในบริษัทฯ
มีบรรยากาศที่ดี ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความ
สวยงาม เทากัน (คาเฉลี่ย 4.33)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ (คาเฉลี่ย
4.51) รองลงมา รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.35) และสถานที่
ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย ภายในบริษัทฯมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงสวยงาม ทันสมัย และโอโถง
เทากัน (คาเฉลี่ย 4.33)

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจาของคนเดียว มี
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี (คาเฉลี่ย 4.33)
รองลงมา ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย 4.26) และระยะเวลาในการขอสินเชื่อ
สั้น (คาเฉลี่ย 4.20)

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกิจการหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี
(คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมา ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ (คาเฉลี่ย 4.21) และ ระยะเวลาใน
การขอสินเชื่อสั้น (คาเฉลี่ย 4.15)
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อภิปรายผล
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท

นพดลพานิช จํากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี
ปจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับ

แรกคือปจจัยดานบุคลากร ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชยากร โกศลธนากุล (2552) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการคาปลีกของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหมต้ังอูเซง ที่
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ดานสินคาและบริการ
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรี คาน (2552)  ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของรานโฮเทลช็อปอินเตอรเนชั่นแนล ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ดานผลิตภัณฑ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล แนล ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ดานกระบวนการ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของยุทธนา
นฤนาทวงศสกุล (2551) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางจากหาง
หุนสวนยุทธนาฮารดแวร จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ลําดับแรกคือ ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
ลําดับแรกคือสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย
(2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือคุณภาพของผลิตภัณฑ
ไดมาตรฐาน  และสอดคลองกับผลการศึกษาของยุทธนา  นฤนาทวงศสกุล (2551) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ คุณภาพสินคาไดมาตรฐาน แตไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของชยากร โกศลธนากุล (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ขั้นตอนการบริการในการชําระเงินถูกตองและรวดเร็ว และไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรี คาน (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับมากลําดับแรกคือความสะอาดของสินคา และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสิทธา เจียม
พานทอง (2551) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสราง
ของผูบริโภคในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความรับผิดชอบตอสินคาที่มีปญหา

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรก
คือความพอใจตอวงเงินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชยากร โกศลธนา
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กุล (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือมีปายบอกราคา
สินคาชัดเจนถูกตอง   ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรี คาน (2552) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ยุทธนา  นฤนาทวงศสกุล (2551) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรก
คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสิทธา เจียมพานทอง (2551) ที่
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือการกําหนดราคา มีความเปน
มาตรฐาน มีราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ลําดับแรกคือ ทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ สะดวกในการเขามาซื้อสินคา สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ
มีทําเลที่ต้ังที่ดีสามารถหาไดงาย และมีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใชบริการ   ซึ่ งไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของชยากร โกศลธนากุล (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือมีระยะเวลาเปด-ปด หางฯที่แนนอน ไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของมยุรี คาน (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือการ
จัดสงสินคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของยุทธนา  นฤนาทวงศ
สกุล (2551) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือจอดรถไดสะดวก
และมีที่จอดรถเพียงพอ  และกระบวนการสั่งซื้อทําไดงายและรวดเร็ว และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของสิทธา เจียมพานทอง (2551) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ลําดับแรกคือบรรยากาศภายในรานดี สะดวกสบายเปนกันเอง

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากลําดับแรกคือ การจัดแสดงสินคาหนาราน ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชยากร
โกศลธนากุล (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มี
พนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย สามารถแนะนําผลิตภัณฑไดดี และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของมยุรี คาน (2552) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือความ
สุภาพ และมีมนุษยสัมพันธของพนักงานขาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงคฤทธิ์
จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือมีการ
สงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก แถม และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของยุทธนา  นฤนาทวงศ
สกุล (2551) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขายมี
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ความเอาใจใสลูกคาและตรวจสอบสินคากอนสงมอบ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสิทธา
เจียมพานทอง (2551) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือพนักงาน
มีมนุษยสัมพันธดี

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากลําดับ
แรกคือพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรงคฤทธิ์
จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงาน
ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือภาพลักษณชื่อเสียงของบริษัทฯ ไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับ
แรกคือรานคาดูสะอาด

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากลําดับแรกคือความรวดเร็วในการไดรับใบแจงหน้ี ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ณรงคฤทธิ์ จวงวาณิชย (2552) พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ
กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก

ขอคนพบ
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท

นพดลพานิช จํากัด มีขอคนพบดังน้ี
1. ผูตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ10 ปขึ้นไป โดยตําแหนงในสถาน

ประกอบการเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ สวนใหญมีอํานาจในการสั่งซื้อสินคาในองคกร
และประสบการณในการจัดซื้อสินคาวัสดุกอสรางมามากกวา 5 ป

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักบริษัทนพดล พานิช จํากัดจากสื่อ โดยสื่อที่ทําให
รูจักคือปายบริษัท นพดลพานิช จํากัด

3. เหตุผลที่ซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทนพดล พานิช จํากัด 3 อันดับแรก เพราะมีสินคา
หลากหลายใหเลือก รองลงมา มีการใหเครดิต  และ สินคาไดมาตรฐาน

4. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเชื่อจากรานอ่ืนนอกจากบริษัทนพดล พานิช
จํากัด 3 รานขึ้นไป

5. ปจจัยสวนประสมการตลาด  ในภาพรวมผูตอบแบบสอบมีความพึงพอใจทุกปจจัยอยู
ในระดับมาก  เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่วงเงิน
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เครดิต (เงินเชื่อที่ไดรับ) ตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดานบุคลากร ในขณะ
ที่กลุมอ่ืนมีความพึงพอใจในระดับมาก

6. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอย
ในระดับมาก ยกเวนปจจัยยอยในเร่ืองสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด

7. ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามที่วงเงินเครดิต (เงินเชื่อที่ไดรับ) ตํ่ากวา
50,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ือง การตอรองราคาได

8. ปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัยยอย
ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต (เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่วงเงิน
เครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ 100,001 - 300,000 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางในเร่ือง ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา

9. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัย
ยอยในระดับมาก  เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต (เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่วงเงิน
เครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเร่ือง เงื่อนไขการ
รับเปลี่ยน/คืนสินคา ขณะที่กลุมอ่ืนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมากเทาน้ัน

10 ปจจัยดานบุคลากร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัยยอยในระดับ
มาก เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต (เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่วงเงินเครดิต(เงินเชื่อ)
ที่ไดรับตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมตอปจจัยดานน้ีในระดับมากที่สุด  ขณะที่กลุม
อ่ืนมีความพึงพอใจในระดับมาก

11. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก  ยกเวนในเร่ือง ภาพลักษณะ ชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต (เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่วงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในเร่ือง สถานที่ภายในบริษัทฯ สะอาดเรียบรอย ภายในบริษัทฯมีบรรยากาศที่ดี ตกแตงสวยงาม
ทันสมัย และโอโถง รูปแบบการจัดวางสินคาภายในบริษัทมีความสวยงาม และอุณหภูมิภายใน
บริษัทเย็นสบาย ไมอึดอัด ขณะที่กลุมอ่ืนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมากเทาน้ัน

12. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ทุกปจจัยยอยในระดับมาก   เมื่อจําแนกตามวงเงินเครดิต (เงินเชื่อ) ที่ไดรับ พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ที่วงเงินเครดิต(เงินเชื่อ) ที่ไดรับ ตํ่ากวา 50,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในเร่ืองความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตอกับพนักงานของราน กระบวนการออกใบสั่งซื้อที่รวดเร็วและถูกตอง  และ
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ขั้นตอนการรับชําระเงินและออกใบเสร็จ ขณะที่กลุมอ่ืนมีความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อ
จําแนกตามประเภทธุรกิจ พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ประเภทธุรกิจเปนเจาของคนเดียว  มีความพึง
พอใจในระดับปานกลางในเร่ือง ความสามารถในการจัดสงสินคาไดตรงตามเวลาที่นัดหมาย

13. ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 10 อันดับสุดทายมีดังน้ี
ปจจัยยอย ปจจัยหลัก (7 P's) คาเฉลี่ย แปลผล ลําดับท่ี
ความสามารถในการจัดสงสินคาไดตรง
ตามเวลานัดหมาย

กระบวนการ
ใหบริการ 3.49 ปานกลาง 1

ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา การจัดจําหนาย 3.52 มาก 2

การบริการของพนักงานจัดสง
กระบวนการ

ใหบริการ 3.67 มาก 3

มีจดหมาย หรือใบปลิวสงตรงถึงลูกคา
การสงเสริม
การตลาด 3.69 มาก 4

บริษัทฯ  มีสิ่ ง อํ านวยค วาม สะ ดวก
เพียงพอ ขณะ รอรับบริการ เชนโตะ
เกาอ้ี โทรทัศน
หนังสือพิมพ และ มีนํ้าด่ืมไวใหบริการ

การสรางและ
นําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 3.72 มาก 5

มีเคร่ืองมือ อุปกรณและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใหบริการ

การสรางและ
นําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 3.72 มาก 5

การสาธิตสินคา
การสงเสริม
การตลาด 3.73 มาก 6

ความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคาพิเศษที่
ไมมีในสตอค

กระบวนการ
ใหบริการ 3.75 มาก 7

การตอรองราคาได ราคา 3.76 มาก 8
มีการสงเสริมการขายนาสนใจ เชน ลด
แลก แจก แถม

การสงเสริม
การตลาด 3.79 มาก 9

ขั้นตอนในการแกไขปญหาใหลูกคา
กระบวนการ

ใหบริการ 3.83 มาก 10



88

ขอเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาเงินเชื่อตอปจจัยสวนประสมการตลาดของบริษัท

นพดลพานิช จํากัด มีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาที่ลูกคามีความพึงพอใจ 10 ลําดับสุดทาย ที่บริษัท
ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  ไดแก  ดาน
กระบวนการใหบริการ ดาน การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด   ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ   ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา  ดังน้ี

ดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางในเร่ือง ความสามารถในการจัดสงสินคาไดตรงตามเวลานัดหมาย  การบริการของ
พนักงานจัดสง และความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคาพิเศษที่ไมมีในสตอค   ดังน้ันบริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการดานกําลังคนซึ่งเปนระดับแรงงานโดยการเพิ่มแรงจูงใจที่ดี  เพื่อใหมีการจัดสงสินคาที่
รวดเร็วตามเวลาที่ไดนัดหมายกับลูกคา  โดยมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดตรงเวลาที่ลูกคาตองการ
เพื่อสรางความพึงพอใจตอลูกคาในระยะยาว และควรใหความสําคัญในกระบวนการจัดสงสินคาทุก
ขั้นตอน ควรลดขั้นตอนในกระบวนการสั่งซื้อใหไมยุงยาก เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อสินคาไดงาย และ
จัดสงสินคาใหลูกคาตรงตามเวลานัดหมายทุกคร้ัง  หากไมสามารถจัดสงสินคาไดตรงตามเวลาควรมี
การโทรไปแจงใหลูกคาทราบลวงหนาทุกคร้ัง ควรใหความสําคัญในกระบวนการจัดสงสินคาทุกขั้นตอน
เพ่ือลด ขอผิดพลาดในการ จัดสงเชนความครบถวนถูกตองของจํานวนสินคา รายการสินคา เปนตน นอกจากน้ัน
ควรใหความสําคัญกับการบํารุงรักษายานพาหนะตามระยะ ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใชในการขนสงใหอยู
ในสภาพที่ดีพรอมใชงานไดตลอดเวลา

ดานการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจลําดับ
สุดทายในเร่ืองความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ดังน้ันบริษัทควรใหความสําคัญในการจัดสงสินคา
ใหลูกคาดวยความรวดเร็ว โดยมีการวางแผนการจัดสงและตรวจสอบเสนทางการจัดสงสินคาให
แนนอน เพื่อใหมีการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว สงมอบสินคาใหแกลูกคาไดตรงเวลาที่ลูกคาตองการเพื่อ
สรางความพึงพอใจตอลูกคาในระยะยาว มีการติด GPS เพื่อติดตามการจัดสงสินคาตามเวลาที่
กําหนดมี รวมถึงการจางรถรวมขนสง กรณีมีปริมาณการจัดสงมากเกินกําลังของบริษัท และลูกคา
ตองการสินคาเรงดวน

ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ลําดับสุดทายในเร่ืองมีจดหมาย หรือใบปลิวสงตรงถึงลูกคา และมีการสงเสริมการขายนาสนใจ เชน
ลด แลก แจก แถม ดังน้ัน บริษัทฯ  ควรที่จะทําการสื่อสารใหผูบริโภครับทราบรายละเอียดขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑไดอยางถูกตองครบถวน และเพื่อเปนการกระตุนการขายควรจัดใหมีโปรโมชั่น
ตางๆเปนชวงๆในการจัดรายการแจกแถมตางๆเปนตน  และมีการสาธิตสินคาใหลูกคาไดทราบขอมูล
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การใชงาน โดยจัดใหบริษัทผูผลิตสินคา มาทําการสาธิตสินคาบอย ๆ โดยเฉพาะสินคาแปลกใหม
เชนสินคานวัตกรรม หรือเกี่ยวกับการลดพลังงานโลกรอนตาง ๆ เปนตน หากสินคามีชิ้นใหญ ก็อาจ
ใชวิธีการเชิญชวนลูกคาใหเขามาชมสินคาในรานแทน การสงเสริมการตลาดนอกจากที่กลาวมาแลว
น้ัน บริษัทเองตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางเหมาะสม และติดตามภาวะการแขงขันอยางใกลชิดวา
มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เพื่อปรับใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และการกระตุนการ
ขายโดยจัดใหมีโปรโมชั่นตางๆเปนชวงๆในการจัด รายการแจกแถมตางๆเปนตน นอกจากน้ันควรจัด
ใหพนักงานขายไดเขาพบเยี่ยมเยือนลูกคาฝกอบรมพนักงานของลูกคาในเร่ืองที่เกี่ยวของเปนคร้ังคราว
อยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระชับสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูประกอบการและลูกคาอีกทางหน่ึง

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบ
สอบถามมีความพึงพอใจลําดับสุดทายในเร่ืองบริษัทฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เคร่ืองมือ
อุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังน้ัน บริษัทฯ  ควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอกับการ
ใหบริการลูกคา  โดยนําเคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการดําเนินงาน ควรมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพียงพอ ขณะ รอรับบริการ เชนโตะ เกาอ้ี โทรทัศน หนังสือพิมพ และ มีนํ้าด่ืมไว
ใหบริการ   และภายในบริษัทฯ  ควรปรับอุณหภูมิภายในใหเย็นสบาย ไมอึดอัด  การจัดวางสินคาและ
ทางเดินมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา และสถานที่ภายนอกบริษัทสะอาดเรียบรอย

ดานราคา จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจลําดับสุดทายใน
เร่ืองการตอรองราคาได ดังน้ันบริษัทควรต้ังราคาสินคาใหเหมาะสม สามารถใหลูกคาตอรองราคาได
โดยเฉพาะคาใชจายในการทําหลักประกันสินเชื่อ รวมถึงการใหสวนลดเงินสด และหากมีการปรับ
ราคาสินคาควรแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนา

นอกจากน้ันควรใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer
Relationship Management หรือ CRM) โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา รวมถึงการ
ติดตอสื่อสารอยางใกลชิดกับลูกคา การใหความเปนกันเองกับลูกคา การสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา โดยมุงรักษาและเพิ่มความสัมพันธอันดีระหวางกิจการกับลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในระยะยาว โดยอาจจะทําการเยี่ยมเยียนลูกคา สอบถามถึงปญหาการใชงานของ
สินคาและทําการชวยเหลือ แกไขปญหาของผูรับเหมากอสรางที่เกี่ยวของกับการใชงานสินคา
และควรมีของที่ระลึกแจกในชวงเทศกาล เชน วันขึ้นปใหม เปนตน


