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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่งกรณี ศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ โดยใช้ วิธี
การศึกษาเชิงปริ มาณ ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่มาใช้
บริ การห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 550 คน สถิติที่ใช้ ใน การ
วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติการ
ทดสอบ t - test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรื อ F-test)
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณี ศึกษา ห้ างหุ้นส่วน จากัด รุ่ งโรจน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20,S.D.=1.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้ านการสนองตอบทันที อยู่ในระดับมากที่สดุ ( =4.30, S.D.=1.08)ลาดับถัดมา ด้ านความเป็ นรูปธรรม
ของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สดุ ( =4.24, S.D.=1.10), ด้ านความเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก ( =4.20,
S.D.=1.15), ด้ านความเชื่ อถื อได้ อยู่ในระดับมาก ( =4.19, S.D.=1.12) และด้ านความไว้ วางใจ อยู่ใน
ระดับมาก( =4.09, S.D.=1.10) การทดสอบสมมุติฐานคุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ พบว่า ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ ที่มี อายุและรายได้ ต่อเดือนที่
ต่างกัน รับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ า โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ลกู ค้ าที่ มาใช้
บริการห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ตา่ งกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการ
ให้ บริ การร้ านค้ า แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ข้ อเสนอแนะ ห้ างหุ้นส่วน จ ากัด
รุ่งโรจน์ ต้ องมีการปรับปรุง ด้ านความไว้ วางใจ โดยการให้ ความรู้และอบรมพนักงานเพื่อสามารถอธิบาย
และให้ คาตอบได้ ถกู ต้ อง ตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ และสร้ างความประทับใจที่เพิ่มขึ ้น
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ABSTRACT
This study the Service Quality of Wholesale Stores : A Case Study of Rungrot Limited
Partnership. The Quantitative research. The data was collected by Customers of Rungroj Limited
Partnership, LamPlaiMat District. Buriram Province consisted of 550 people. The statistics used
in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was
tested with statistical t-test and One-Way ANOVA or F-test
The results showed that the Service Quality of Wholesale Stores : A Case Study of
Rungrot Limited Partnership. Overall was at a high level. ( =4.20,S.D.=1.11) when considered
each aspect specifically, Responsive was at a most level ( =4.30, S.D.=1.08), Second
Tangibles was at a most level ( =4.24, S.D.=1.10), Empathy was at a high level ( =4.20,
S.D.=1.15), Reliability was at a high level ( =4.19, S.D.=1.12) and Assurance was at a high level
( =4.09, S.D.=1.10) Hypothesis testing the Service Quality of Wholesale Stores : A Case Study of
Rungrot Limited Partnership Found that Customers of Rungrot Limited Partnership with different
Ages and Income Recognize the quality of service in the store Overall, not difference while the
customers of Rungrot Limited Partnership with different Sex, Status, Education and Occupation,
perceived the quality of service in the store. There was a statistically significant difference at the
0.05 level. Suggestions, Rungrot Limited Partnership needs improvement. trust by educating and
training employees to be able to explain and give correct answers Meet the needs of the
customers as much as possible and create an increased impression.
Keywords : Service Quality, Wholesale Stores
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั ธุ รกิจ ค้ าส่งกาลังเผชิญกับความยากลาบากในการแข่ง ขันกับคู่แข่งที่ มีการปรั บกลยุทธ์
การตลาดและขยายการลงทุนเข้ ามาในพื ้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมมากขึน้ โดยผู้ประกอบการค้ าส่งต้ องเผชิญ
การแข่งขันกับบรรดาผู้ประกอบการค้ าส่งค้ าปลีกรายใหญ่หรื อกลุ่มผู้ประกอบการ Modern Trade อาทิ
ห้ างสรรพสินค้ า ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านค้ าสินค้ าเฉพาะที่มีแผนขยายการลงทุนสาขาใหม่ ๆ กัน
อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การที่ธุรกิจค้ าส่งจะอยู่รอดในปั จจุบนั ได้ นนผู
ั ้ ้ ค้าส่งหันมาให้ ความสนใจกับการปรับกล
ยุทธ์งานบริ การมากขึ ้นนามาซึ่งนโยบายการตลาดสมั ยใหม่ที่มีผ้ บู ริ โภคเป็ นตัวนา (Customer orientation
marketing driven) เพื่อหาวิธีการและแนวทางในการตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การต่าง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เช่น การปรับรู ปแบบการบริ หารจัดการโดยใช้ การจัดการสมัยใหม่การปรับปรุ งร้ านค้ าของ

ตนเองตลอดจนการใช้ คณ
ุ ภาพการบริ การ(Service Quality) ที่ต้องเอาใจใส่และตอบสนองความต้ องการ
ของผู้รับบริ การอย่างถูกต้ องและรวดเร็ วมีการให้ บริ การที่ดีเพื่อสร้ างความมัน่ ใจหรื อความน่าเชื่อถือให้ แก่
ลูก ค้ า ซึ่ง ธุ ร กิ จ ค้ าส่ง มี ค วามพยายามในการปรั บปรุ ง และพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ การให้ ดี ยิ่ง ขึน้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการตลาด(นรินทร์ ตันไพบูลย์,2564,หน้ า 2)
ห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ ประกอบธุรกิจค้ าส่งสินค้ าในอาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มากว่า
20 ปี ซึง่ ธุรกิจเป็ นร้ านค้ าส่งสินค้ าเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่ องดื่มชูกาลัง น ้าดื่ม ขนม ขบเคี ้ยว ขนมปี๊ บ บุหรี่ เหล้ า
เบียร์ น ้าอัดลม เครื่ องใช้ แชมพู ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า น ้ายาปรับผ้ านุ่ม อาหารสาเร็ จรูป ยากันยุง สบู่ ยาสีฟัน
น ้ายาล้ างห้ องน ้า เป็ นต้ น จากการดาเนินการในช่วงกลาง ปี 2564 ห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ ประสบปั ญหา
เรื่ องคุณภาพของสินค้ าที่นามาบริการโดยเป็ นสินค้ าเก่าเก็บไม่ตดิ ป้ายแสดงราคาสินค้ าบางชนิดมีราคาแพง
กว่าร้ านค้ าส่งอื่น ๆ ทาให้ ลกู ค้ าบางรายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการมาซื ้อสินค้ าเนื่องจากลูกค้ าได้ รับสินค้ าที่
ไม่ค้ มุ ค่ากับเงินที่ชาระไปและร้ านคูแ่ ข่งขันบางร้ านมีการตัดราคาเพี่อแย่งชิงฐานลูกเดิมของทางร้ านและการ
ร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริ การของพนักงานที่ร้านซึ่งไม่สามารถตอบสนองลูกค้ าให้ มี
ความรู้สึกพึงพอใจจากการมาซื ้อสินค้ าได้ เนื่องจากพนักงานพูดจาไม่สภุ าพมองลูกค้ าด้ วยหางตาไม่สนใจ
ลูกค้ าให้ บริการล่าช้ าไม่ได้ รับบริการทันที
จากเหตุผ ลและสถานการณ์ ก ารแข่ง ขันของธุ ร กิ จ ค้ าส่ง ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ผู้วิจัยได้ เ ล็ ง เห็น ถึ ง
ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพการให้ บริ การและเพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่ร้านค้ าส่งได้ กาหนดไว้ ผ้ วู ิจยั
จึงมีความสนใจที่จะทาวิจยั เรื่ องคุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์
เพื่อนาข้ อมูลจากการวิจยั มาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองต่อลูกค้ า
ที่ ม าใช้ บริ การรวมถึ ง สามารถแข่ง ขันกับ ร้ านขายส่ง อื่ นและเป็ นการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริการของร้ านค้ าส่งกรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์
2.เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณี ศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่ งโรจน์ของ
ผู้บริโภคร้ านค้ าส่งที่แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคร้ านค้ าส่งกรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ที่แตกต่างกัน จะมีการ
รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริการแตกต่างกัน

ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2553, หน้ า27) ได้ กล่าวถึง การบริ การมีลกั ษณะเฉพาะ 5 ประการ ดังนี ้
1.ความไม่มีตวั ตน(Intangibility) 2.ไม่สามารถแยกระหว่างผู้ให้ บริ การและบริ การ (inseparability) 3. การ
สูญสลายได้ (Perish ability) 4. ความต้ องการที่ไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) 5. ความแตกต่างของ
การบริการในแต่ละครัง้ (Variability or Heterogeneity)
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2552, หน้ า 33) ได้ กล่าวถึง ธุรกิจบริการสามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท
ดังนี ้ ประเภทที่ 1 การบริ การต่อร่างกายลูกค้ า (People Processing Service) ประเภทที่ 2 การบริ การต่อ
จิ ตใจลูกค้ า (Mental Stimulus Processing Service)ประเภทที่ 3การบริ การต่อสิ่ ง ของของลูกค้ า
(Procession Processing Service) ประเภทที่ 4 การบริ การต่อสารสนเทศของลูกค้ า(Information
Processing Service)
สรุปได้ ว่า การบริ การ หมายถึง การดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การอย่างดี
เยี่ยม และตรงกับ ความต้ องการของผู้รับบริ การให้ มากที่สดุ อันนามาซึ่งความประทับใจหรื อความพึงพอใจ
แก่ผ้ รู ับบริการ และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman, Zeithaml & Berry, L.L. (2013, p. 43) คุณภาพการบริ การ (Service quality) เป็ น
สิ่งที่ลูกค้ าทุกคนคาดหวังที่จะได้ รับจากการบริ การในการให้ บริ การ ลูกค้ าจะวัดจากเครื่ องมือวัดคุณภาพ
การบริ การซึ่งเป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้ านดังนี ้ 1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
2.ความน่าเชื่อถื อ (Reliability) 3.การตอบสนองลูกค้ า (Responsive) 4.การให้ ความมั่นใจแก่ลูกค้ า
(Assurance) 5. การเข้ าใจและรู้จกั ลูกค้ า (Empathy)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สภาพภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ ตอ่ เดือน

ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้ บริการ
- ความไว้ วางใจ
- ความเชื่อถือได้
- ความเอาใจใส่
- การสนองตอบทันที
- ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ อาเภอลา
ปลายมาศ จัง หวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรของ
ดับเบิลยู จี คอชแรน (Cochran, W. G. 1953) มีระดับความเชื่อมัน่ 0.95 และยอมให้ มีความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.05 โดยได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้ อมูล ความสะดวก
ในการประเมิ นผล และสามารถให้ การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้ องแม่นยามากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยจึงใช้ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทังหมด
้
550 คน ซึ่งถือได้ ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 385 คน ผู้วิจยั ใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเอง 1 ฉบับ ซึ่ง
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ จากัด
โดยยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้ วย
6 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ สภาพภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ตอ่ เดือน
ตอนที่ 2 ข้ อมูลคุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณีศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ลกั ษณะ
คาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะคุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณีศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่ งโรจน์
มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open ended)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านโดยหาค่าความถี่และร้ อยละ
2.วิเ คราะห์ คุณภาพการให้ บริ การของร้ านค้ าส่งกรณี ศึกษาห้ างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่ ง โรจน์ (มหาชน)
โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เป็ นรายด้ านและรายข้ อ
3.การเปรี ย บเที ยบปั จ จัยด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ คุณภาพการให้ บ ริ การของร้ านค้ า ส่ง
กรณี ศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่ งโรจน์ โดยการทดสอบค่าที (T-test) ในด้ านเพศ และดาเนินการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรื อ F-test) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผู้วิจยั จะดาเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ LSD (Least Square Difference) โดย
ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย

จากการศึกษาคุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณี ศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ สามารถ
สรุปผลได้ ดงั นี ้
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 342 คน คิดเป็ นร้ อยละ
62.20 มีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 สถานภาพสมรส จานวน 252 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.80 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 308 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.00 อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย จานวน 275 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนสูงกว่า 45,000
บาท จานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.50
คุณภาพการให้ บริการร้ านค้ าส่ ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่ วน จากัด รุ่งโรจน์
ตารางที่ 1 คุณภาพการให้ บริการร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วน จากัด รุ่งโรจน์
คุณภาพการให้ บริการร้ านค้ าส่ ง กรณีศึกษา
ระดับคุณภาพการ
S.D.
ห้ างหุ้นส่ วน จากัด รุ่ งโรจน์
ให้ บริการ
1.ด้ านความไว้ วางใจ
4.09 1.10
มาก
2.ด้ านความเชื่อถือได้
4.19 1.12
มาก
3.ด้ านความเอาใจใส่
4.20 1.15
มาก
4.ด้ านการสนองตอบทันที
4.30 1.08
มากที่สดุ
5.ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ
4.24 1.10
มากที่สดุ
เฉลี่ย
4.20 1.11
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วน
จากัด รุ่ งโรจน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20,S.D.=1.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการสนองตอบทันที อยู่ในระดับมากที่ สุด ( =4.30, S.D.=1.08) ล าดับถัดมา
ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ อยู่ในระดับมากที่ สุด ( =4.24, S.D.=1.10), ด้ านความเอาใจใส่
อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=1.15) ), ด้ านความเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมาก ( =4.19, S.D.=1.12)และ
ด้ านความไว้ วางใจ อยูใ่ นระดับมาก ( =4.09, S.D.=1.10)
การทดสอบสมมุติฐานคุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ ง กรณี ศึกษา ห้ างหุ้นส่ วนจากัด
รุ่งโรจน์
อายุของลูกค้ า และรายได้ ต่อเดือนของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง
กรณีศึกษาห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ โดยภาพรวมและรายได้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

เพศของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งโรจน์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
เพศที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริการร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ด้ านความเอา
ใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 และเพศหญิง มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.64 โดยเพศหญิงมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย เท่ากับ 0.18
สถานภาพของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษาห้ างหุ้นส่วน
จากัด รุ่ งโรจน์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน รับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณี ศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งโรจน์ ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ระดับ การศึ ก ษาของลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น รั บ รู้ คุณ ภาพการให้ บริ ก ารร้ านค้ า ส่ ง กรณี ศึ ก ษา
ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ด้ านการสนองตอบทันที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
อาชีพของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ า ส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งโรจน์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
อาชีพที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ด้ านความ
ไว้ วางใจ และด้ านความเชื่อถือได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วน จากัด รุ่งโรจน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.20,S.D.=1.11) เพราะว่า ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ มีการให้ บริ การ ด้ านการสนองตอบทันทีโดย
พนักงานห้ างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่ งโรจน์ มี ความพร้ อมที่ จะให้ บริ การแก่ลูกค้ าได้ อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องร้ องขอ
สามารถติดต่อพนักงานได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อสอบถามราคาสินค้ าหรื อโปรโมชัน่ ต่างๆ ผ่านช่องทางไลน์
หรื อเพจของห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ ห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์จดั ทา
ป้ายบอกทาง คาแนะนา คาเตือนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนตามจุดสาคัญของร้ าน และมีอปุ กรณ์และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการให้ บริ การ เช่น แอพพลิเคชัน่ สัง่ สินค้ า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของจุฑารัตน์
สายโรจน์พนั ธ์ (2560, หน้ า 38) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของ
ผู้บริ โภคเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีความเข้ าใจความต้ องการที่แตกต่างของลูกค้ าแต่ การ
ใช้ บริ การมีความรวดเร็ วไม่ต้องรอนาน การให้ บริ การอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ และการให้ บริ การสามารถให้
ความไว้ วางใจได้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของกาญจนา โพนโต (2557, หน้ า58) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัย
คุณภาพการให้ บริ การ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
วัสดุก่อสร้ างในร้ านค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างสมัยใหม่ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณภาพการให้ บริ การโดยรวมในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.08
การทดสอบสมมุ ติฐานคุ ณภาพการให้ บ ริ ก ารร้ านค้ า ส่ ง กรณี ศึก ษา ห้ า งหุ้นส่ ว นจ ากั ด
รุ่งโรจน์
เพศของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งโรจน์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
เพศที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริการร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ด้ านความเอา
ใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า ลูกค้ าที่มีเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้ บริการด้ านความเอาใจใส่ มากกว่า ลูกค้ าที่มีเพศชาย เนื่องจากลูกค้ าเพศหญิง เมื่อไปติดต่อ
พนักงานสนใจรับฟั งปั ญหา และได้ รับการให้ บริการหลังการขายจากการดูแลลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด เช่น การรับ
เปลี่ยนสินค้ าเมื่อพบความเสียหายของสินค้ า จึงทาให้ เพศของลูกค้ ามีผลต่อการรับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การ
ด้ านความเอาใจใส่ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของธนาวัช ลิม้ อุดรพันธุ์ (2558, หน้ า85) ได้ ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพในการให้ บริการของตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล
ด้ านเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริ การของตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สถานภาพของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้ตอ่ คุณภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่ วน
จากัด รุ่งโรจน์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์
ด้ านความเป็ นรูปธรรมของการบริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า ลูกค้ า
ที่ ม าใช้ บริ การห้ า งหุ้นส่วนจ ากัด รุ่ ง โรจน์ ที่ มี สถานภาพโสด รั บรู้ คุณภาพการให้ บริ ก ารด้ านความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริ ก าร น้ อยกว่ า สถานภาพหย่ า ร้ าง/แยกกั น อยู่ / หม้ าย เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ต้ อ งการ
สะดวกสบายสาหรับผู้ใช้ บริ การทังทางด้
้
านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่บริ การที่สะอาดเป็ นระเบียบ และการจัด
จานวนพนักงานที่เพียงพอต่อความต้ องการ รวมถึงความสวยงามของสถานที่ จึงทาให้ สถานภาพของลูกค้ า
มีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของธนาวัช
ลิ ้มอุดรพันธุ์ (2558, หน้ า85) ได้ ศกึ ษาเรื่ องคุณภาพในการให้ บริ การของตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ผล
การศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ด้ านสถานภาพสมรส ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริ การของตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05
ระดับการศึกษาของลูกค้ าที่ แ ตกต่างกัน รั บ รู้ คุณภาพการให้ บริ ก ารร้ านค้ าส่ง กรณี ศึก ษาห้ า ง
หุ้นส่วนจากัด รุ่ งโรจน์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วน
จากัด รุ่งโรจน์ ด้ านการสนองตอบทันที แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า ลูกค้ า

ที่ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การด้ านการสนองตอบทันที สูงกว่า ระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรื อสูงกว่า เนื่องจาก ลูกค้ าที่ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ต้ องการความพร้ อม
ที่จะให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว่ ถึงโดยไม่ต้องร้ องขอ และจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้ บริ การทาให้
สามารถให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและทันเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของดารณี เสสะเวช
(2558, หน้ า56) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การของบุคลากรธุ รกิจ คาร์ แคร์ จัง หวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่มีระดับความสัมพันธ์ ต่อคุณภาพการให้ บริ การของ
บุคลากรธุรกิจคาร์ แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
อาชีพของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งโรจน์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
อาชีพที่แตกต่างกัน รับรู้คณ
ุ ภาพการให้ บริ การร้ านค้ าส่ง กรณีศึกษา ห้ างหุ้ นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ด้ านความ
ไว้ วางใจ และด้ านความเชื่อถือได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า ลูกค้ าที่
อาชีพ เกษตรกร/รับจ้ างทัว่ ไป รับรู้ คุณภาพการให้ บริ การด้ านความไว้ วางใจ สูงกว่า อาชีพข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และพนักงานเอกชน เนื่องจากลูกค้ าที่อาชีพ เกษตรกร/รับจ้ าง
ทัว่ ไปต้ องการสินค้ าที่มีจาหน่ายภายในห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่ งโรจน์เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี และให้ บริ การ
ลูกค้ าได้ อย่างดีเสมอต้ นเสมอปลายทุกครัง้ ที่ได้ ใช้ บริการ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอรพรรณ กิจสมเจตน์
(2558, หน้ า62) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริ การที่บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ตา่ งกันมีการรับรู้ตอ่ คุณภาพการบริการของบิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครใน
ระดับที่แตกต่างกัน ด้ านอาชีพต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1.ด้ านความไว้ วางใจ ผู้ประกอบการห้ างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่ ง โรจน์จ ะต้ องมีการล าดับขัน้ ตอนการ
ทางานของพนักงานในส่วนของพนักงานขาย และพนักงานของคลังสินค้ าอย่างชัดเจน เพื่อให้ การทางานใน
ร้ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ
2.ด้ านความเชื่อถือได้ ผู้ประกอบการห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ ต้ องจัดอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน
ขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายยี่ห้อ และมีการจัดพนักงานที่มี
ความรู้ ในสิ น ค้ าคอยให้ ค าแนะนารายละเอี ย ดเป็ นอย่างดี และมี พ นักงานบริ การจ านวนเพี ย งพอและ
เหมาะสม
3.ด้ า นความเอาใจใส่ ผู้ป ระกอบการห้ า งหุ้น ส่ ว นจ ากัด รุ่ ง โรจน์ จัด ท ารู ป แบบการรั ก ษา
ความสัม พันธ์ กับลูกค้ าตลอดเวลาก็จ ะเป็ นการกระตุ้นให้ ลูกค้ าอยากเข้ ามาใช้ บริ การมากขึน้ อาทิ เช่น
การสะสมแต้ มเพื่อใช้ แลกของรางวัล หรื อนาไปเป็ นส่วนลดในครัง้ ต่อไป หรื อการลด/แลก/แจก/แถมสินค้ า
โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนโปรโมชัน่ อยูเ่ ป็ นประจาทุกเดือน

4.ด้ านการสนองตอบทันที ผู้ประกอบการห้ างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโรจน์ สร้ างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี
ในการทางานให้ กบั พนักงาน เช่น พนักงานดีเด่น หรื อโบนัสพิเศษในการทางานเพื่อให้ พนักงานมีความเต็ม
ใจและพร้ อมที่จะให้ บริการแก่ลกู ค้ า
5.ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ผู้ประกอบการห้ างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่ งโรจน์ มี การจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายในการใช้ บริ การ เช่น อุปกรณ์อานวยความสะดวกด้ านต่างๆภายในร้ านค้ า และมี
การจัดเรี ยงสินค้ าอย่างเป็ นหมวดหมูเ่ พื่อให้ สะดวกต้ องการเลือกซื ้อ มีแสดงป้ายราคาสินค้ าบอกชัดเจน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.การศึกษาคุณภาพการให้ บริ การร้ า นค้ าส่งกรณีศกึ ษาห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ ในเขตอาเภอลา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ ได้ รับผลของการวิจัยที่สมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ จึงควรเพิ่มการทาวิจัยเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่มควบคู่กับการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อความสมบูรณ์ ของ
งานวิจยั
2.การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะลูกค้ าห้ างหุ้นส่วนจากัดรุ่งโรจน์ ในเขตอาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์เท่านัน้ ดังนัน้ ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรให้ ครอบคลุมพื ้นที่ หรื อศึกษาร้ านค้ าส่ง
แห่งอื่นเพื่อนามาเปรี ยบเทียบและปรับปรุงงานบริการให้ มีคณ
ุ ภาพสูงมากขึ ้น
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