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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื องนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึ กษาระดับคุณภาพการบริ การของร้านค้าส่ งประเภทกิ7 ฟช็อป 2) เพือ
เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการบริ การของร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อป จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากรทีใช้ในการวิจยั
คือ ลูกค้าทีซือสิ นค้าและบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน จึง
ใช้การคํานวณโดยการใช้สูตรไม่ทราบจํานวนประชากรของ William Gemmell Cochran (1953) โดยกําหนดขนาดของ
ตัวอย่างทีระดับนัยสําคัญ0.05 คิดขนาดของความคลาดเคลือน (e) เป็ นร้อยละ 5 ได้จาํ นวนขนาดตัวอย่าง 400 คน เครื องมือ
ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว และมีรายได้ต่อเดือน 35,000 บาทขึนไป จากผลการวิจยั
จะเห็นได้วา่ ลูกค้าทีซือสิ นค้าและบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนให้ระดับคุณภาพการบริ การมาก
ทีสุ ดในทุกๆ ด้าน แต่ดา้ นทีให้ระดับคุณภาพการบริ การน้อยที สุ ดของลูกค้าคือด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล จาก
การศึกษาการเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการบริ การของร้านคิตตีแอนด์แอน จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า ลูกค้าทีมีเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันให้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน
และลูกค้าทีมีอาชีพแตกต่างกันให้ระดับคุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ :ร้ านค้ าส่ ง,คุณภาพการบริการ
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Abstract
The objectives of this study were 1) to study quality level of gift Wholesale shop 2) to compare service
quality of gift Wholesale shop classified by personal factors. The participants were customers who purchased products
and service from Kitty Ann gift Wholesale shop. The population was unknown; the data was analyzed by using William
Gemmell Cochran (1953) instrument. The sample was at 0.5 significant level, the error was at 5% in which resulted in
400 samples. The instrument used in this study was questionnaire. Frequency, percentage, means, standard deviation, ttest and one-way ANOVA were used to analyze the data.
The result showed that most of the respondents were single female aged 21-30. They were business owner
with over 35,000 Baht income per month and graduated in bachelor degree. The findings indicated that the customers
were highly satisfied in every aspects of the service quality. However, the service quality level towards individual
customer was shown the least satisfied.
From the study comparing the service quality level classified by individual factors, it showed that the
customers with different gender, age, status, education and income would have different satisfaction level towards the
service. There was no difference in satisfaction level in customers with different careers.
Keyword(s): Wholesale, Service quality
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั การดําเนิ นธุรกิจร้านค้าส่ งประเภทกิ7 ฟช็อปมีการแข่งขันสู งมาก เป็ นธุรกิจทีได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทีมีวตั ถุประสงค์เพือการขายต่อ หรื อซื อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ร้านค้าส่ งประเภทกิ7ฟช็อป
จําหน่ายสิ นค้า เช่น ตุก๊ ตา ของขวัญของชําร่ วย ของใช้ในบ้าน ของใช้ในสํานักงาน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ทุกๆ กิจการต่าง
ให้ความสําคัญกับปั จจัยต่างๆ ทีจะนําพาให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ การทําธุรกิจค้าส่ ง มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
บุคลากรในกิจการถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการบริ หารกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลสําเร็ จ และผูป้ ระกอบการส่ วน
ใหญ่จะหากลยุทธ์ในการเพิมยอดขายและคุณภาพการบริ การ เพือลดความเสี ยงต่อความไม่พอใจของลูกค้า คุณภาพการ
บริ การทีดีส่งผลทําให้ลูกค้าทีเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริ การซําจึงถือเป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้กิจการมียอดขายทีเพิมขึน
อีกด้วย ดังนันกิจการจะต้องคํานึ งถึงและเอาใจใส่ ในการปรับปรุ งด้านคุณภาพการบริ การ ไม่ปล่อยให้คุณภาพการบริ การ
ตกตําลง เพราะอาจส่ งผลกระทบในด้านยอดขายและภาพลักษณ์ของกิจการ อีกทังมีการเน้นยําในเรื องคุณภาพการบริ การ
เพือสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้กลับมาใช้บริ การอีก
ร้านคิตตี แอนด์แอน เป็ นร้านค้าส่ งที จําหน่ ายสิ นค้าประเภทกิ7 ฟช็อปลิขสิ ทธิr แท้นาํ เข้าจากต่างประเทศและ
ภายในประเทศ ตังอยูบ่ นทําเลพืนทีศักยภาพทีคนส่วนใหญ่ให้ความนิยมมาจับจ่ายใช้สอย ทังซือไปใช้และซือไปจําหน่ายต่อ
ตังอยูท่ ี อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ ถนนเจ้าคํารพ เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ดําเนิ นกิจการยาวนานมา
กว่า 10 ปี และจําหน่ายสิ นค้าทางช่องทางการซือออนไลน์ภายใต้เวปไซต์ www.kitty-and-ann.com เน้นการให้ความสําคัญ
ในการดําเนินงานในด้านคุณภาพการบริ การมากทีสุ ดเพือสร้างความพึงพอใจและรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนานควบคู่กบั การ
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ต้อนรับลูกค้าใหม่ๆ เพือให้เกิดการกลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนืองและเนืองจากในปั จจุบนั นี มีปัญหายอดขายลดลง ข้อมูลที
ได้มาจากบิลเงินสดและบัญชีรายรับรายจ่ายทีจดรายละเอียดการซือขายและรายได้ของกิจการ
แสดงยอดขายของร้ านค้ าส่ งประเภทกิฟช็อปของร้ านคิตตีแS อนด์แอน ปี 2556-2557 ทีแX สดงให้ เห็นถึงการมียอดขายลดลง
จากผลของตารางแสดงถึงยอดขายหน้าร้านที มีอตั ราลดลงจากปี 2556 มีรายได้ 3,921,992บาท และในปี 2557 มีรายได้
ยอดขายหน้ าร้ าน ปี 2556
ยอดขายหน้ าร้ าน ปี 2557
เดือน
มกราคม
302,538
267,642
กุมภาพันธ์
265,700
248,468
มีนาคม
363,211
254,481
เมษายน
309,750
279,783
พฤษภาคม
344,279
222,201
มิถุนายน
218,643
208,531
กรกฎาคม
319,705
254,001
สิ งหาคม
334,976
288,831
กันยายน
324,452
264,346
ตุลาคม
295,024
230,944
พฤศจิกายน
347,119
229,447
ธันวาคม
496,595
368,395
รวม
3,921,992
3,117,070
3,117,070 บาท ซึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการมีรายได้ทีลดลง จากปั ญหาทีเกิดขึนนีการนําผลการวิจยั ทีได้รับมาทําการ
ปรับปรุ งและพัฒนาเพือให้คุณภาพการบริ การเกิดคุณภาพทีดีมากยิงขึน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการบริ การจึ งมี ความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อธุ รกิ จร้านค้าส่ งประเภทกิ7 ฟช็อป
โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาพแวดล้อมทีเต็มไปด้วยการแข่งขัน เพราะการบริ การทีดีเป็ นการสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้า
เก่าให้คงอยูต่ ่อไป อย่างไรก็ตามการให้บริ การต้องสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ามากทีสุ ด
โดยกําหนดนโยบายและการวางแผนเพือให้การบริ การมีประสิ ทธิ ภาพจึ งจําเป็ นต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าเพือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า จะต้องร่ วมมือและพัฒนาอย่างต่อเนื อง วิธีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าให้เกิด
ความประทับใจมีการปรับปรุ งระบบคุณภาพการบริ การให้เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอืนๆ หากพบข้อบกพร่ องก็ตอ้ งรี บทําการ
แก้ไขโดยทันทีเพือไม่ให้เกิดความเสี ยหายและเสี ยภาพพจน์แก่กิจการได้
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ดังนันในฐานะทีผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของยอดขายและความสําคัญในเรื องของคุณภาพการบริ การของ
ร้านค้าส่ งประเภทสิ นค้ากิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน และนําข้อมูลที ได้จากการทําการศึ กษาค้นคว้าในครังนี มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากขึนและตรงกับความต้องการของลูกค้าทีมาซื อสิ นค้าและ
บริ การ เพือสร้างความเชือมันและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าทีมาใช้บริ การ
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับคุณภาพการบริ การของร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อป
2. เพือเปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การของร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อป จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ลูกค้าทีซื อสิ นค้าและบริ การของร้านค้าส่ งประเภทกิ7ฟช็อป ผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จํานวนประชากรทีแน่นอน จึงใช้การคํานวณโดยการใช้สูตรไม่ทราบจํานวนประชากรของ William Gemmell Cochran
(1953) โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างทีระดับนัยสําคัญ 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคลือน (e) เป็ นร้อยละ 5 ได้จาํ นวน
ขนาดตัวอย่าง 400 คน
2.ขอบเขตด้านเนือหา
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ด้านสิ งทีจับต้องได้ ด้านความเชือถือและไว้วางใจ
ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมันใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
3.ขอบเขตระยะเวลาการวิจยั
ระยะเวลาในการศึ กษาวิจัยครังนี มีการเก็บข้อมูลในช่ วงเดื อน กันยายน พ.ศ.2558 – มกราคม พ.ศ.2559
การทบทวนวรรณกรรม

คุณภาพการบริการใชแนวความคิดและทฤษฎีของ ( Zeithaml , Parasuraman & Berry , 1990 ) ประกอบด้วย
ด้านสิ งทีสัมผัสได้ ด้านความเชือถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมันใจแก่ผูร้ ับบริ การ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
งานวิจยั ทีเX กียX วข้ อง
งานวิจยั ทีเกียวข้องในประเทศ
วัชรา กิงโก้ (2555) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การในห้องอาหารจีนเมย์ฟ
ลาวเวอร์ โรงแรมดุ สิ ต ธานี กรุ ง เทพมหานคร ในการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ ผูม้ าใช้บ ริ ก ารจํา นวน 100 คน โดยมี
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แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการศึกษา และนําข้อมูลทีรวบรวมได้ประมวลผลใช่ค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลีย ผลการศึกษา
พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 51 – 60 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส
รายได้เฉลียต่อเดือน 65,001 บาท ด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานมากที สุ ด รองลงมาคือด้านกายภาพในการตกแต่งสถานที ให้ดูสวยงามเพือสร้าง
บรรยากาศทีดีในห้องอาหาร ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญต่อการคัดเลือกพนักงานให้บริ การ
ทีสร้างความประทับใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
พิม พ์ลดา แก้ว ลังกา (2555) ได้ท ําการศึ ก ษาเรื อง คุ ณ ภาพการให้บริ ก ารร้ า นเดอะริ เ วอร์ ไ ซด์ บาร์ แ อนด์
เรสเตอรองท์ ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้าทีอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และเคยใช้บริ การร้านเดอะริ เวอร์ไซด์
บาร์ แอนด์เรสเตอรองท์ เชียงใหม่ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า
คุณภาพการให้บริ การร้านเดอะริ เวอร์ไซด์ บาร์ แอนด์เรสเตอรองท์ เชียงใหม่ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ระดับมากทีสุ ด อันดับแรกคือ ความไว้ใจได้ รองลงมาคือความน่ าเชือถือ การติดต่อสื อสาร การตอบสนองความต้องการ
ความมี อธั ยาศัย ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ และอันดับสุ ดท้ายคื อ ความปลอดภัย ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
ผูร้ ับบริ การทีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การ
ไม่แตกต่างกัน
วรรณิ ด า คงศิ ริ (2551) ได้ท ํา การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารของร้ า นศิ ริ วิท ยาในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
มหาสารคาม โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าของร้านศิริวิทยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 251
คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน t – test และ F – test (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุตากว่
ํ า 20 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 5,000 บาท มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา/นิ สิต ลูกค้าส่ วนใหญ่มีความถีในการใช้บริ การเดือนละ 2 – 3 ครัง วันทีใช้
บริ การทังวันธรรมดาและวันหยุด เวลาทีใช้ในการซื อเฉลีย 15 – 30 นาที ผูท้ ีมีส่วนในการตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจด้วยตัวเอง มี
ความสะดวกในการขึนไปใช้บริ การชัน 2 ของร้าน และต้องการให้ร้านจัดให้มีบริ การเพิมเติม ที จอดรถและที นังพักคอย
ลูกค้าให้ความสําคัญปั จจัยทางการตลาดที มี ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ ด้า นบุ ค ลากร และด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และอยู่ใ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ลู กค้า มี
ความเห็นเกียวกับการมีคุณภาพการบริ การโดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านความน่าเชือถือ
ได้ และด้านความสุ ภาพ ลูกค้าทีเป็ นเพศชาย ให้ความสําคัญเกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด มากกว่า เพศหญิง และมีความเห็ นเกียวกับคุณภาพการบริ การด้านความไว้วางใจได้ แตกต่างจาก
ลูกค้าทีมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และลูกค้าทีมีเพศ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นดังกล่าว
ไม่แ ตกต่ างกัน โดยสรุ ป ลูกค้ามี ค วามคิ ดเห็ นเกี ยวกับคุ ณภาพการบริ การของร้ า นศิ ริ วิทยาในเขตอําเภอเมื อง จัง หวัด
มหาสารคาม อยูใ่ นระดับมากดังนันผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญต่อการเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า และทราบถึงความ
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ต้องการทีแท้จริ งของลูกค้า เพือนํามาปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพือนําไปสู่ความสําเร็ จในการแข่งขันอย่างยังยืน
งานวิจยั ทีเกียวข้องต่างประเทศ
เอ็มดี. ฮัสเซี ยน กาแบร์ และ เธอเรเซคาร์ ลสัน (Md. Hussain Kabir and Teresecarlson : 2010) ได้ทาํ การศึกษา
คุณภาพการให้บริ การและความคาดหวังของการรับรู ้และความพึงพอใจเกียวกับการบริ การที มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย
Gotland ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และ Likert Scales ตัวอย่างของ
ประชากรที ใช้ในการวิจยั คือ ทางเลือกของประชากรของเราเป็ นทางเลือกที ไม่น่าจะเป็ นทางเลือก คือ การทําโดยความ
สะดวกสบาย ซึ งหมายความว่า ได้รับการติดต่อคนที เราพบมีอยู่ เช่น วันหนึ งเราเดิ นทางไปกับเรื อข้ามฟาก เราก็ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากเรื อข้ามฟาก วันไหนเราไปรถไฟก็ได้กลุ่มตัวอย่างจากผูโ้ ดยสารรถไฟ เป็ นต้น ได้จาํ นวนแบบสอบถามทังสิ น
178 ตัวอย่าง การสํารวจทีสร้างขึนเป็ นกรณี ศึกษาและขึนอยูก่ บั วิธีการเชิงปริ มาณ ผลจากขนาดทีแตกต่างกันแสดงให้เห็นว่า
มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ ซึงหมายความว่าลูกค้าไม่พอใจเกียวกับคุณภาพการให้บริ การทีปลายทางของ
มหาวิทยาลัย Gotland ในทางตรงกันข้ามผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าใช่กบั คําถามทีว่าพวกเขาคิดว่าการบริ การตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขา จากผลการดําเนินงานทีเราจะเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ซึงหมายความว่า
คุณภาพการให้บริ การไม่ได้เต็มทีกับความคาดหวัง ผลทีได้แสดงให้เห็นจากตารางทีได้ทาํ การวิเคราะห์ทางสถิติ
อีมาน โมฮัมเม็ด, เอบีดี – อี – ซารัม, อีแมน เยเฮีย ชาวกี และ ทาวฟิ ก อี นาฮา (Eman Mohamed, Adb – EI –
Salam, Ayman Yehia and Tawfik EI – Nahas : 2013) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และชือเสี ยงคุณภาพ
การให้บริ การและความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างลูกค้าของบริ ษทั อียิปต์ทีใหญ่ทีสุ ดใช้กลุ่มลูกค้าจํานวน 800
คน เป็ นเพศชายร้อยละ 74.2 และเป็ นเพศหญิง 25.8 อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20 – 30 ปี สถิติทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ใน
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น ไคสแควร์ สัมประสิ ทธิr สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น มาตรการการใช้
แบบสอบถามเพือให้ได้มาตรการของภาพลักษณ์และชื อเสี ยง คุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจของลูกค้า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจชัดเจนสําหรับเนื อหาของคําถามและมีคาํ แนะนํามีความน่ าเชื อถือและความเที ยงตรง พบว่า
คุณภาพการให้บริ การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกแบบมีนัยสําคัญภาพลักษณ์และชื อเสี ยง แสดงให้เห็ นว่าองค์กรมี
ภาพลักษณ์และชื อเสี ยงที แข็งแกร่ งมาก และยังให้ระดับความเห็ นด้วยในเรื องของการบริ การทีดี เยียม การวิจยั ในครังนี
สามารถให้คาํ แนะนําและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในอนาคต และสอดคล้องกับความคาดหวังของผูว้ จิ ยั พบว่า คุณภาพ
การให้บริ การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างภาพลักษณ์และชือเสี ยง
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือคือ ลูกค้าทีซือสิ นค้าและบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช๊อปของร้านคิตตี
แอนด์แอน ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน จึงใช้การคํานวณโดยการใช้สูตรไม่ทราบจํานวนประชากรของ
William Gemmell Cochran (1953) โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างทีระดับนัยสําคัญ 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคลือน (e)
เป็ นร้อยละ 5 ได้จาํ นวนขนาดตัวอย่าง 400 คน
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ผลการคํานวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้สาํ รองเผือการสู ญเสี ย ของแบบสอบถามไว้ 15 ชุด
ดังนันขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมกับสํารองเผือการสูญเสี ยสําหรับการวิจยั ครังนีจึงเท่ากับ 400 คน
เครืXองมือและการพัฒนาเครืXองมือ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถามเพือศึกษาถึงระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การร้านค้า
ส่งประเภทกิ7ฟช็อป โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับคุณภาพการบริ การของร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อป
ขัSนตอนการสร้ างเครืXองมือ
ในการสร้างและพัฒนาเครื องมือการวิจยั เพือใช้ในการศึกษาครังนี มีวิธีการดําเนิ นการดังนี สร้างกรอบแนวคิด
การวิจยั โดยศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที เกียวข้องกับคุณภาพการบริ การและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า จาก
เอกสารทางวิชาการและผลงานทีเกียวข้องแล้วนํามาสร้างเป็ นร่ างแบบสอบถามโดยวางแนวคําถามตามประเด็นในกรอบ
แนวคิดการวิจยั เพือให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาทีกําหนดไว้
1.การหาความเทียงตรงของเนือหา (Validity) การพัฒนาเครื องมือ โดยการหาค่าความเทียงตรงของเครื องมือ
(Validity) นําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเทียงตรงในเนือหา เพือหาค่า
ดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรื อ IOC) เท่ากับ 0.91
2.การหาค่าความเชือมันของเครื องมือ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามทีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ลูกค้า
ทีมาใช้บริ การร้านค้าใกล้เคียง ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ซึงแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั ครังนีมีค่าสัมประสิ ทธิr
แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.88
สถิตทิ ใีX ช้ ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครังนี
1.สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี ค่าร้อยละ (percentage) ,ค่าเฉลีย (mean),ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
2.สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบตัวแปรด้วยค่าสถิติ t (t – test),การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ
One-way ANOVA
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อป สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านคิตตีแอนด์แอนเป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และ
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทขึนไป
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2. จากการศึกษาระดับคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน
โดยรวม พบว่าลูกค้าทีมาใช้บริ การให้ระดับคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับมากทีสุดทุกด้าน
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ ลูกค้าร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนให้ระดับคุณภาพการบริ การ
มากทีสุดในทุกๆ ด้าน แต่ดา้ นทีให้ระดับคุณภาพการบริ การน้อยทีสุดของลูกค้าหน้าร้านคือด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็ น
รายบุคคล เมือเปรี ยบเทียบกับระดับคุณภาพการบริ การในด้านอืนๆ
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์
แอน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
เพศ โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีเพศทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภท
กิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนแตกต่างกัน และพบว่าลูกค้าทีเป็ นเพศชายมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การใน
ทุกด้านมากกว่าเพศหญิง
เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ทีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งกิ7ฟช็อป
ด้านสิ งทีสัมผัสได้ ด้านความน่าเชือถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ การ และด้านการให้ความมันใจต่อ
ผูร้ ับบริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้
อายุ โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภท
กิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน แตกต่างกัน
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าลูกค้าทีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภท
กิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ด้านสิ งทีสัมผัสได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐาน
ทีตังไว้
สถานภาพ โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่ง
ประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน แตกต่างกัน
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าลูกค้าทีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการบริ การร้านค้าส่ง
ประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ด้านสิ งทีสัมผัสได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 ดังนันจึงยอมรับ
สมมติฐานทีตังไว้
ระดับการศึกษา โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
ร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านกลับพบว่าลูกค้าทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการบริ การ
ร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ด้านสิ งทีสัมผัสได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 ดังนันจึง
ยอมรับสมมติฐานทีตังไว้
อาชีพ โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่งประเภท
กิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้
รายได้ต่อเดือน โดยรวมพบว่า ลูกค้าทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้า
ส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
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เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าลูกค้าทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการบริ การร้านค้า
ส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน ด้านสิ งทีสัมผัสได้และด้านการให้ความมันใจต่อผูร้ ับบริ การ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้
ดังนันจากผลการวิจยั โดยรวมสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน ทีแตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่ งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์
แอนแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ทีแตกต่างกัน ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การร้านค้า
ส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1.ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การร้านค้าส่ งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนพบว่า โดยรวมมี
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านสิ งทีสัมผัสได้ ด้านความ
น่าเชือถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมันใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ น
รายบุคคล พบว่า มีระดับความคิดเห็ นต่อคุณภาพการบริ การในระดับมากทีสุ ดทุกด้าน ซึ งสอดคล้องกับ ปิ ยะพล พุ่มเพ็ชร์
(2553) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพการบริ การของศูนย์บริ การ บริ ษทั โตโยต้ามหานคร จํากัด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มี ความคาดหวัง ต่ อ การให้บริ ก ารในภาพรวมทุ ก ด้านอยู่ใ นระดับมากที สุ ด ได้แ ก่ ความไว้ว างใจของผูใ้ ห้บ ริ ก าร
สอดคล้องกับ ภวัตวรรณพิณ (2554) ได้ทาํ การศึ กษาการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การของร้ าน True Coffee สาขาใน
มหาวิทยาลัย ซึงมีร้านสาขาของ True Coffee เปิ ดให้บริ การจํานวน 8 สาขา ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ามีระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริ การสูงทีสุด
ส่ วนผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับ วรรณิ ดา คงศิริ(2551) ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพการบริ การของร้านศิริวิทยาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึ กษาพบว่าคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ วีรวรรณ
วิชญธาดา (2553) ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษทั วิชญธาดา เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของบริ ษทั วิชญธาดา เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ไม่สอดคล้องกับ วงศกร คําเพิม (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริ การร้านอาหารเวียดนาม
ของประชาชน อําเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ยงใหม่ กลุ่ มตัว อย่า งมี พฤติ ก รรมจะใช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เกิ น 1 ครั งต่อ เดื อ น
ร้านอาหารเวียดนามทีนิ ยมใช้บริ การบ่อยที สุ ด คือ ร้านมายเวียดนาม มีเหตุผลที ใช้บริ การเพราะรสชาติดี ถูกใจ ปั จจัยที มี
อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านอาหารเวียดนามของกลุ่มตัวอย่าง ปั จจัยด้านราคาเป็ นปั จจัยที กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญมากทีสุด รองลงมาคือปั จจัยด้านการให้บริ การ และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
ต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและปั จจัยด้านการส่งเสริ มการขายในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ฐิติรัตน์ กําเงิน
(2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริ การร้านอาหารญีปุ่ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุ ปได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และปั จจัยด้านการ
ให้บริ การในระดับมาก และให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านการให้บริ การ ในระดับปานกลาง
2.การเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน จําแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
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การศึกษา และรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน แต่อาชีพ ทีแตกต่าง
กัน ส่งผลให้ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ปฐมาพร โตสง่า (2553) ได้ศึกษา
ความคาดหวังและการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การร้านสปาเพือสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร เพือศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้
ของผูใ้ ช้บริ การสปาเพือสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีของพารา
สุรามาน, ซิแทล์มและแบร์รีทีศึกษาเกียวกับคุณภาพการบริ การ 10 ด้าน พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังและรับรู ้ในการใช้
บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ผูใ้ ช้บริ การทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู ้ในการใช้
บริ การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผูใ้ ช้บริ การทีมีอาชีพแตกต่างกันและรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านการ
ตอบสนองแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ พิมพ์ลดา แก้วลังกา (2555) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง คุณภาพการให้บริ การร้านเดอะริ
เวอร์ไซด์ บาร์แอนด์เรสเตอรองท์ คุณภาพการให้บริ การร้านเดอะริ เวอร์ไซด์ บาร์ แอนด์เรสเตอรองท์ เชียงใหม่ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีระดับมากทีสุด อันดับแรกคือ ความไว้ใจได้ รองลงมาคือความน่าเชือถือ การติดต่อสื อสาร การ
ตอบสนองความต้องการ ความมีอธั ยาศัย ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ และอันดับสุดท้ายคือ ความปลอดภัย ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูร้ ับบริ การทีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพการบริ การ
1) ด้านสิ งทีสัมผัสได้ ควรให้ความสําคัญกับการสรรหาสิ นค้าและบริ การให้มีมาตรฐาน เพราะเป็ นสิ งทีลูกค้าหน้า
ร้านและลูกค้าออนไลน์ให้ความพึงพอใจมากทีสุดเป็ นอันดับแรกควรรักษามาตรฐานทีมีให้ดียงขึ
ิ นและพัฒนารายการสิ นค้า
บนชันวางสิ นค้าและในเว็บไซต์ ให้สวยงามและเข้าใจง่ายมากยิงขึน สิ นค้าทีจําหน่ายควรมีราคาทีเหมาะสมกับราคาทีลูกค้า
พึงพอใจ และรวมไปถึงอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีอธั ยาศัยดี สุภาพอ่อนน้อม เพือเป็ นการบริ การทีดียงขึ
ิ น
2) ด้านความน่ าเชื อถื อและไว้วางใจ ควรให้ความสําคัญ ในคุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้านนี เนื องจากร้ า นค้าส่ ง
ประเภทกิ7 ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน มีช่องทางการจําหน่ายทังหน้าร้านและทางออนไลน์ดว้ ย ดังนันการให้บริ การใน
ทุกๆ ช่องทางควรสร้างความน่าเชือถือและไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ซึงตรงกับความเป็ นจริ งทีว่าลูกค้าทีสามารถซื อสิ นค้าได้จาก
การบริ การหน้าร้านสามารถได้เห็นได้รับการบริ การทีดีและสัมผัสได้ดว้ ยตนเอง สําหรับช่องทางการซื อออนไลน์นนลู
ั กค้า
จะต้องทําการชําระค่าสิ นค้าก่อนทีจะได้รับสิ นค้าจึงมีปัจจัยหลักทีทําให้ลูกค้าเกิดความต้องการความปลอดภัย ดังนันทางร้าน
จึงต้องมีการให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริ การในด้านนีให้มาก การทีลูกค้าติดต่อกับทางร้านได้สะดวกและสามารถขอรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ถือเป็ นจุ ดเด่นที ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ มีการให้บริ การด้วยความเที ยงตรง รวดเร็ ว และ
ถูกต้อง ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องอยู่เสมอ อีกทังตรวจสอบสิ นค้าเมือส่ งมอบไม่ให้เกิ ดการชํารุ ดก่อนการจัดส่ งให้กบั
ลูกค้า
3) ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ควรปรับปรุ งเมือมีขอ้ บกพร่ องเมือเกิดข้อผิดพลาดในการบริ การและควรมี
การให้ความสําคัญกับการบริ การแก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่การให้บริ การแก่ลูกค้าทุกคน และอบรมให้พนักงานกระตือรื อร้นใน
การบริ การ สําหรับลูกค้าทางออนไลน์ก็พฒั นาเพือให้ลูกค้าหาสิ นค้าจากทางร้านได้ง่ายและสะดวก มีความตรงต่อเวลาและ
รวดเร็ ว
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4) ด้านการให้ความมันใจต่อผูร้ ับบริ การ ควรเพิมความสําคัญในด้านระบบรักษาความปลอดภัย พนักงานควรมี
พฤติกรรมที ทําให้ลูกค้าเกิ ดความเชื อมันและประทับใจ และมีมาตรฐานเดี ยวกันทุกครังที มาใช้บริ การ โดยมองถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าและการบริ การลูกค้าเป็ นสําคัญ รวมไปถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ และให้เกิด
ความปลอดภัยเมือชําระเงินก่อนจัดส่งสิ นค้าด้วย
5) ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล เป็ นด้านที ลูกค้าให้ระดับคุณภาพการบริ การน้อยที สุ ดจึ งควรปรับปรุ ง
มาตรฐานการดําเนินงานและพัฒนาพนักงานเพือสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเจาะจงความ
ต้องการของลูกค้าได้ พนักงานควรใส่ ใจลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการบริ การหลังการขายทีดีเพือ
สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพือทําให้กิจการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากผลการศึกษาวิจยั คุณภาพการบริ การร้านค้าส่ งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน โดยรวมพบว่า ควร
ให้ความสําคัญในเรื องคุณภาพการบริ การให้มีมาตรฐานทีดีอย่างสมําเสมอ เน้นการพัฒนาการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
เพราะเป็ นด้านทีลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริ การน้อยทีสุ ด การสร้างความน่าเชือถือให้กบั ลูกค้า ให้ลูกค้า
รู ้สึกปลอดภัยกับการเลือกซื อสิ นค้าและบริ การ มี การรับประกันสิ นค้าหากเกิ ดการชํารุ ดและมีการปรับปรุ งช่องทางการ
จําหน่ายทังหน้าร้านและทางเวปไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย เพิมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางโซเชียลต่างๆ ทีมีมากมาย
ในปั จจุบนั นี เพือเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากขึน อีกทังมีการติดตามผลหลังการขายเพือสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
เพือการกลับมาซื อสิ นค้าและบริ การในครั งต่อไป อี กทังยังคงต้องพัฒนาและรั กษาฐานลูกค้าเก่ าให้มีมาตรฐานที ดี และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามทีลูกค้าต้องการ
ในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการวิจยั คุณภาพการบริ การร้านค้าส่งของร้านสิ นค้าประเภทกิ7ฟช็อปร้านอืน ที
จําหน่ายสิ นค้าประเภทเดียวกันเพือนํามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการช่วยตัดสิ นใจ ปรับปรุ ง การให้บริ การร้านค้าส่งประเภท
กิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอน รวมถึงการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทีทําให้ลูกค้าเกิดความไม่เชือถือและไว้วางใจในการ
ให้บริ การและอุปสรรคในด้านต่างๆ ทีเกิดขึนกับลูกค้า ซึงสามารถนําข้อมูลมาทําการปรับปรุ งเพือให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านค้าส่งประเภทกิ7ฟช็อปของร้านคิตตีแอนด์แอนในครังต่อไป
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