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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลที่ได้ มาเปรียบเทียบกัน
และสามารถแสดงให้ เห็นถึงความพึ งพอใจของผู้ บริ โภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการใช้ บริการที่แตกต่ างกันได้ โดยมีการใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ความคาดหวัง การรับรู้ การบริการและคุณภาพการบริการ รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย การคัดเลือกตัวอย่ างจากกลุ่มประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบมี
ขั้นตอน คือ ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า และ วิธกี ารสุ่มแบบตาม
ความสะดวก ตามลําดับ จนครบจํานวนขนาดตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง ในช่วงระดับความเชื่อมั่น
95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อน 7% ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย ใช้ ตัวทดสอบทางสถิติ t-test Paired t-test และ F-test
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษามี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด
ดังต่อไปนี้ คือเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 68.50 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ร้ อยละ 55.00 ระดับการศึกษา
สูงสุดคือ ปริญญาตรี ร้ อยละ 59.00 เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน ร้ อยละ 74.50 มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,000 บาทขึ้นไป ร้ อยละ 48.00 และมีสถานภาพโสด ร้ อยละ 61.00
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคของบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความคาดหวังสูง
กว่าระดับการรับรู้ แต่ขณะเดียวกัน ระดับการรับรู้กไ็ ม่อยู่ในระดับตํ่า ฉะนั้น บิ๊กซีควรปรับปรุงใน
เรื่องคุณภาพการบริการในด้ านต่างๆ ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้ าน โดยด้ านที่ควร
เน้ นปรับปรุงมากที่สดุ คือ ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริการ เนื่องจากผลวิจัยพบว่าไม่มีด้านใดเลยในเรื่อง
นี้ท่ีผ้ ูบริ โภคมีระดับการรั บรู้ในระดับสูง ขณะเดียวกันจุ ดแข็งของคุ ณภาพการบริ การของบิ๊กซี
ยังคงเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเหตุผลใช้ บริการด้ านคุณภาพ ราคาและความหลากหลายของ
สินค้ า ซึ่งบิ๊กซีควรทําการพัฒนาส่งเสริมให้ ดีย่ิงๆ ขึ้นต่อไป

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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ทั้ง นี้ ความคาดหวั ง คือ สิ่ง ที่ผ้ ู บ ริ โ ภคคาดว่ า จะได้ รับ เป็ นสิ่ง ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ น ใน
อนาคต ส่วนการรับรู้คือสิ่งที่ผ้ ูบริโภคได้ รับจริง เกิดขึ้นจริงในปั จจุบันต่อเนื่องไปจนเป็ นอดีต ที่มี
ต่ อคุ ณภาพการบริ การ ซึ่ งก็คื อกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสิน ค้ า ที่ไ ม่ มีตัวตน ของบิ๊ กซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ธุ รกิจค้ าปลี กประเภทไฮเปอร์ มาเก็ตที่เน้ นจําหน่ ายสินค้ าราคาประหยัดและ
หลากหลายอันสามารถนําไปสู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

1 บทนํา
ปั จจุ บันธุรกิจค้ าปลีกเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่เฟื่ องฟู และมีความสําคัญต่ อเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่ างมาก ธุ รกิจ ค้ าปลี ก หมายถึง ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้ องกับ การขายสิน ค้ า และบริ การไปสู่
“ผู้บริโภคคนสุดท้ าย” โดยอาจรับสินค้ าจากผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่ง ซึ่งผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ใช้ ส่วนตัว ไม่ได้ ใช้ เพื่อธุรกิจ แต่การเป็ น “ห้ างเครือข่าย” (Chain Store) กลับเป็ นพัฒนาการที่
สําคัญที่สดุ ของธุรกิจค้ าปลีก และได้ กลายเป็ นยุคเริ่มต้ นของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ หรือ “Modern
Trade” ซี่งสร้ างการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดอีกด้ วย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท โดยหนึ่ง
ในนั้น คือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็ นร้ านค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ มุ่งกลุ่มลูกค้ ารายได้ ต่าํ ถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ต้ังแต่ 10,000-15,000 ตารางเมตร
สินค้ าที่จาํ หน่ ายเป็ นกลุ่มสินค้ าแบบประหยัด เน้ นราคาถูก มีระบบศูนย์กระจายสินค้ า
(Distribution Center)
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนึ่งในผู้นาํ หลักของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ของไทย ที่มีจุดเด่น
ในการจําหน่ายสินค้ าคุณภาพราคาประหยัดที่หลากหลาย ด้ วยสโลแกน “ให้ คุณมากกว่าคําว่าถูก”
ด้ วยบริการที่ดีเยี่ยม เป็ นศูนย์กลางการจับจ่ายแบบครบวงจรที่สะดวกครบครัน โดยการผสมผสาน
ระหว่างธุรกิจค้ าปลีกและธุรกิจให้ เช่าพื้นที่ มีการคัดเลือกร้ านค้ าและบริการที่หลากหลายมาอยู่ใน
ศูนย์การค้ าของบิ๊กซี ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ ทุกกลุ่ม จากจุดเริ่มต้ นใน
การดําเนินกิจการร้ านค้ าปลีกแห่ งแรกในประเทศไทย ที่สาขาวงศ์สว่าง ตั้งแต่ปี 2536 บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ ขยายสาขาออกไปมากมายทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจแบบไฮเปอร์มาร์
เก็ตจนถึงร้ านค้ ารูปแบบอื่นๆ ยิ่งกว่านั้น เครือข่ายสาขาของบิ๊กซีมีการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดใน
ปี 2554 จากการควบรวมกิจการคาร์ฟูร์ (ประเทศไทย) ทําให้ สามารถเข้ าถึงพื้นที่การบริการ
ลูกค้ าทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ได้ อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
ด้ วยความเป็ นผู้นาํ ธุรกิจค้ าปลีกรายหนึ่งของประเทศ และอุตสาหกรรมก็มีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากสเน่ห์ของมัน ซึ่งเป็ นธุรกิจเงินสด สามารถได้ เครดิตจากซัพพลาย
เออร์ และขายเงินสดให้ กับลูกค้ า สามารถสร้ างฐานลูกค้ าใหม่ โดยใช้ เวลาไม่ มาก และสามารถ
ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ทําให้ ธุรกิจสามารถขยายตัวได้ โดยมีอุปสรรคที่น้อยกว่ าธุรกิจ
ประเภทอื่น นอกจากนั้นยังได้ ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) อีก
จํานวนมาก และเป็ นธุรกิจที่สามารถใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการส่วนกลางได้
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อย่ า งมี ป ระสิทธิภ าพ รวมถึง ด้ า นห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การขนส่ ง การวิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการของ
ผู้บริโภคที่แม่นยํามากขึ้น ซึ่งปั จจัยต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่เชิญชวนให้ คู่แข่งสําคัญ เช่ นผู้นาํ ตลาดอีก
รายคือเทสโก้ โลตัสที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด รวมทั้งคู่แข่งหน้ าใหม่ๆ ที่พยายามก้ าวเข้ ามาแบ่งส่วน
ตลาด และปรับปรุงกลยุทธ์กนั เพื่อสร้ างความได้ เปรียบเชิงการแข่งขัน
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ภาคส่ วนหนึ่งก็เป็ นบุคคลากรของบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จึง
ประสงค์ท่จี ะทําการศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้ บริการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็ นพื้นที่ต้นกําเนิดบิ๊กซีสาขาแรก และรวมเป็ น
23 สาขาในปั จจุ บัน เพื่ อนําผลที่ได้ จากการวิจัยนี้ไปใช้ ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุ ณภาพการ
บริการ ซึ่งสามารถนําไปต่ อยอดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด โดยมุ่งหวังให้ เกิดประโยชน์ต่อตัว
องค์การเอง และธุรกิจค้ าปลีกของประเทศในภาพรวมด้ วย โดยผู้วิจัยใช้ ตัวแปรต้ นในการศึกษาคือ
ลักษณะประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการใช้ บริการ ประกอบด้ วย ลักษณะประชากรศาสตร์
คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ และพฤติกรรมการใช้ บริการ เหตุผลที่ใช้
บริการ วันเวลาที่ใช้ บริการ ความถี่ท่ใี ช้ บริการ ค่าใช้ บริการ และช่องทางรับข้ อมูลข่าวสาร ส่วนตัว
แปรตามที่จะศึกษาคือ ข้ อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ แบ่งเกณฑ์
ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P ได้ แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3.
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) 5. บุคลากรที่
ให้ บริการ (People) 6. กระบวนการให้ บริการ (Process) 7. ลักษณะทางกายภาพที่เห็น
(Physical Evidence)

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
1.3 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการต่างกัน
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริ การที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
2.3 เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการต่างกัน
3. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพ
การบริการทีบ่ ๊ กิ ซี ซู เปอร์เซ็นเตอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1
1.1 ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับสูง
1.2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีความคาดหวังต่ อคุณภาพการ
บริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน
1.3 ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
2.1 ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับตํ่า
2.2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ
ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน
2.3 ผู้ บ ริ โ ภคที่มีพ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารต่ า งกัน มี การรั บ รู้ต่ อคุ ณ ภาพการบริ การ
ของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3
ผู้บริโภคมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
1. ผู้ประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาและปรั บปรุงการดําเนิน
ธุรกิจและคุณภาพการบริการของตนเองได้ ดีย่งิ ขึ้น
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2. ผู้ ประกอบการสามารถนํา ผลการวิจั ย ไปปรั บ ปรุงกลยุ ทธ์ท างด้ า นการตลาดให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครได้
3. ผลจากการวิจัยสามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาสําหรับผู้ประกอบการค้ าปลีกราย
อื่น ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจและการให้ บริการด้ านการค้ าปลีก
ต่อไปได้

5. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร
ออกแบบสอบถามผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซ้ ือสินค้ าและใช้ บริการบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายถึง ประชาชนทั่วไป ไม่จาํ กัดเพศ และวัย โดยการวิจัยครั้งนี้
ทําการศึกษาทั้งหมด 200 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ทํา การศึ ก ษาโดยเน้ น เนื้ อหาเรื่ อ งความคาดหวั ง และการรั บ รู้ ของผู้ บ ริ โ ภคที่มี ต่ อ
คุณภาพการบริการ โดยใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านการบริการทั้ง 7 ด้ าน ประกอบด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคลากรที่ให้ บริการ
กระบวนการให้ บริการ และลักษณะทางกายภาพที่เห็น โดยจะทําการศึกษาว่ าผู้บริโภคมีความ
คาดหวังและการรั บ รู้ใ นการใช้ บ ริ การที่แ ตกต่ า งกันหรื อ ไม่ ใ นแต่ ละด้ า น รวมถึงผู้ บ ริ โ ภคที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมในการใช้ บริการที่แตกต่างกันมีความคาดหวังและการ
รับรู้ในด้ านต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
มีระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถามที่ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการ
ศึกษา โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เข้ ามาใช้ บริการ
ที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ

409

ส่วนที่ 2 เป็ นสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ของ
ผู้บริโภค ได้ แก่ เหตุผลที่ใช้ บริการ วันเวลาที่ใช้ บริการ ความถี่ท่ใี ช้ บริการ ค่าใช้ บริการ และ
ช่องทางรับข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่ได้ รับ
จริงที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งแบ่งคําถามออกเป็ น 7 ด้ าน ตามส่วนประสมการตลาดบริการ
ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) 3 ข้ อ ด้ านราคา (Price) 3 ข้ อ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) 3 ข้ อ ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) 3 ข้ อ ด้ านบุคคลากร (People) 3
ข้ อ ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process) 3 ข้ อ และด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น (Physical
Evidence) 3 ข้ อ
ข้ อมูลในส่วนที่ 3 กําหนดระดับความคาดหวังและการรับรู้ในแต่ละช่วงได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคาดหวังและรับรู้มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคาดหวังและรับรู้มาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคาดหวังและรับรู้ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคาดหวังและรับรู้น้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคาดหวังและรับรู้น้อยที่สดุ

7. สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ความคาดหวังของผู้ใช้ บริการในแต่ละด้ านสรุปได้ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 4.04) เมื่อพิจารณาจําแนกออกเป็ น 3
ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยด้ านสินค้ ามีคุณภาพดี ได้
มาตรฐาน และปลอดภัย และ ด้ านสินค้ ามีความหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบ และเลือกซื้อได้
มีความคาดหวังในระดับเท่ากัน ( x = 4.06) และมีระดับสูงกว่า ด้ านสินค้ ามีจาํ นวนเพียงพอต่อ
ความต้ องการซื้อเสมอ ( x = 4.01)
2. ด้ า นราคา (Price) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่บ๊ิ ก ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.93) เมื่อพิจารณาจําแนกออกเป็ น 3 ด้ าน
ย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้
คือด้ านติดป้ ายแสดงราคาสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน ( x = 4.10) ด้ านสินค้ ามีราคาถูก
เมื่อเทียบกับที่อ่นื ๆ ( x = 3.96) และด้ านอัตราค่าบริการในด้ านอื่นๆ เช่น ศูนย์อาหาร ร้ านทํา
ผม มีอตั ราค่าบริการถูก และเหมาะสม ( x = 3.74)
3. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
บริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.78) เมื่อพิจารณาจําแนก
ออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงสองด้ าน โดยเรียงลําดับจาก
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มากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือ ด้ านการมีสาขาให้ บริการจํานวนมาก และเพียงพอต่ อความต้ องการใช้
บริการของคนกรุงเทพฯ (x̄ = 3.96) และด้ านการเลือกแหล่งที่ต้ังสาขาได้ อย่างเหมาะสมต่อการ
ให้ บริการลูกค้ าในกรุงเทพฯ (x̄ = 3.94) ส่วนด้ านการซื้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซี
สะดวก ง่ายดาย และได้ รับของรวดเร็ว มีความคาดหวังในระดับปานกลาง (x̄ = 3.45)
4. ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด (Promotion) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ
คุณภาพการบริการที่บ๊กิ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.87) เมื่อพิจารณา
จําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือด้ านการจัดโปรโมชั่น โดยเฉพาะ การลด แลก แจก แถม บ่ อยครั้ ง
และน่าดึงดูดใจ ( x = 4.05) ด้ านการสมัครเป็ นสมาชิกบิ๊กการ์ดของบิ๊กซีได้ รับสิทธิพิเศษคุ้มค่า
( x = 3.81) และด้ านการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและ
เหมาะสม ( x = 3.75)
5. ด้ านบุคคลากรผู้ให้ บริการ (People) กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
บริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.84) เมื่อพิจารณาจําแนก
ออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือด้ านพนักงานบิ๊กซีให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความกระตือรื อร้ นและเป็ นมิตร
( x = 3.88) ด้ านพนักงานบิ๊กซีมีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้ บริการลูกค้ า ( x = 3.87) และ
ด้ านพนักงานบิ๊กซีสามารถให้ คาํ แนะนําแก่ลูกค้ าที่มีข้อสงสัยในด้ านต่างๆ ได้ ( x = 3.77)
6. ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process) กลุ่มตัวอย่ างมีความคาดหวังต่อคุณภาพ
การบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.91) เมื่อพิจารณาจําแนก
ออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือด้ านการจัดวางหมวดหมู่สินค้ าในบิ๊กซีทาํ ให้ ใช้ บริ การได้ ง่าย ไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้ อน ( x = 3.96) ด้ านการให้ บริการในเรื่องที่จอดรถอย่างเพียงพอ และสะดวกสบาย ( x
= 3.94) และด้ านระบบการจัดคิวเพื่อรอชําระสินค้ ามีความสะดวกและรวดเร็ว ( x = 3.85)
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.84) เมื่อพิจารณา
จําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือด้ านการตั้งอุณหภูมิปรับอากาศภายในสโตร์ได้ เย็นสบายกําลังดี (x̄ =
3.92) ด้ านการใส่ใจดูแลทําความสะอาดสถานที่อยู่เสมอ (x̄ = 3.83) และด้ านบรรยากาศ
ภายในสโตร์ให้ ความรู้สกึ เรียบง่าย อบอุ่น เป็ นกันเอง (x̄ = 3.78)
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จากผลการวิจัยการรับรู้ของผู้ใช้ บริการในแต่ละด้ านสรุปได้ ดังนี้
1. ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่ า งมี การรั บ รู้ต่อคุ ณภาพการบริ การที่บ๊ิกซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.62) เมื่อพิจารณาจําแนกออกเป็ น 3 ด้ าน
ย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงทุกด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ ด้ าน
สินค้ ามีความหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบ และเลือกซื้อได้ ( x = 3.70) ด้ านสินค้ ามี
คุณภาพดี ได้ มาตรฐาน และปลอดภัย ( x = 3.63) และด้ านสินค้ ามีจาํ นวนเพียงพอต่อความ
ต้ องการซื้อเสมอ ( x = 3.53)
2. ด้ านราคา (Price) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาจําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงสองด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือ ด้ าน
ติดป้ ายแสดงราคาสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจน ( x = 3.61) และ ด้ านสินค้ ามีราคาถูก เมื่อ
เทียบกับที่อ่นื ๆ ( x = 3.58) ส่วนด้ านอัตราค่าบริการในด้ านอื่นๆ เช่น ศูนย์อาหาร ร้ านทําผม
มีอตั ราค่าบริการถูก และเหมาะสม มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ( x = 3.23)
3. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ
ที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.38) เมื่อพิจารณาจําแนก
ออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงสองด้ าน โดยเรียงลําดับจากมากไป
น้ อ ยได้ ดั ง นี้ คื อ ด้ า นการเลื อ กแหล่ ง ที่ต้ั ง สาขาได้ อ ย่ า งเหมาะสมต่ อ การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ใน
กรุงเทพฯ ( x = 3.63) และด้ านการมีสาขาให้ บริการจํานวนมาก และเพียงพอต่อความต้ องการ
ใช้ บริการของคนกรุงเทพฯ ( x = 3.58) ส่วนด้ านการซื้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซี
สะดวก ง่ายดาย และได้ รับของรวดเร็ว มีความคาดหวังในระดับปานกลาง ( x = 2.94)
4. ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.47) เมื่อพิจารณา
จําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงด้ านเดียว คือ ด้ านการจัด
โปรโมชั่น โดยเฉพาะ การลด แลก แจก แถม บ่อยครั้ง และน่าดึงดูดใจ ( x = 3.67) ส่วนอีก
สองด้ านมีการรั บรู้อยู่ ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือ ด้ านการ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเหมาะสม ( x = 3.46) และ
ด้ านการสมัครเป็ นสมาชิกบิ๊กการ์ดของบิ๊กซีได้ รับสิทธิพิเศษคุ้มค่า ( x = 3.27)
5. ด้ านบุคคลากรผู้ให้ บริการ (People) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ
ที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.18) เมื่อพิจารณาจําแนก
ออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลางทุกด้ าน โดยเรียงลําดับจาก
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มากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือด้ านพนักงานบิ๊กซีให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความกระตือรือร้ นและเป็ นมิตร
( x = 3.24) ด้ านพนักงานบิ๊กซีมีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้ บริการลูกค้ า ( x = 3.19) และ
ด้ านพนักงานบิ๊กซีสามารถให้ คาํ แนะนําแก่ลูกค้ าที่มีข้อสงสัยในด้ านต่างๆ ได้ ( x = 3.11)
6. ด้ านกระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) กลุ่ มตัวอย่ า งมี การรั บ รู้ต่ อคุ ณภาพการ
บริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.45) เมื่อพิจารณา
จําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงด้ านเดียว คือด้ านการจัดวาง
หมวดหมู่สนิ ค้ าในบิ๊กซีทาํ ให้ ใช้ บริการได้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้ อน ( x = 3.51) ส่วนอีกสองด้ านมี
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือ ด้ านการให้ บริการในเรื่องที่
จอดรถอย่างเพียงพอ และสะดวกสบาย ( x = 3.48) และด้ านระบบการจัดคิวเพื่อรอชําระสินค้ า
มีความสะดวกและรวดเร็ว ( x = 3.35)
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.33) เมื่อ
พิจารณาจําแนกออกเป็ น 3 ด้ านย่อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับสูงด้ านเดียว คือ ด้ าน
การตั้งอุณหภูมิปรับอากาศภายในสโตร์ได้ เย็นสบายกําลังดี ( x = 3.52) ส่วนอีกสองด้ านมีการ
รับรู้ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ คือ ด้ านบรรยากาศภายในสโตร์ให้
ความรู้สึกเรียบง่าย อบอุ่น เป็ นกันเอง ( x = 3.29) และด้ านการใส่ใจดูแลทําความสะอาด
สถานที่อยู่เสมอ ( x = 3.19)
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่ า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีความ
คาดหวังต่ อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่ไม่
แตกต่ างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
บริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน เพียงด้ านเดียวคือ
ด้ านความถี่ในการใช้ บริการที่ต่างกัน ส่วนอีก 5 ด้ านที่เหลือคือ ด้ านเหตุผลในการใช้ บริการ
ต่ างกัน ด้ านวันที่ใช้ บริ การต่ างกัน ด้ านเวลาที่ใช้ บริการต่ างกัน ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการใช้ บริ การ
ต่างกัน และด้ านช่องทางรับข้ อมูลข่าวสารต่างกัน ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน 3
ด้ านคือ ด้ านอายุต่างกัน ด้ านอาชีพต่างกัน และด้ านรายได้ ต่างกัน ส่วนอีก 3 ด้ าน คือ ด้ านเพศ
ต่างกัน ด้ านระดับการศึกษาต่างกัน และด้ านสถานภาพต่างกัน ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการต่างกันมีการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับที่แตกต่างกัน เพียง
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ด้ านเดียวคือ ด้ านเหตุผลในการใช้ บริการต่างกัน ส่วนอีก 5 ด้ านที่เหลือคือ ด้ านวันที่ใช้ บริการ
ต่างกัน ด้ านเวลาที่ใช้ บริการต่างกัน ด้ านความถี่ในการใช้ บริการต่างกัน ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการใช้
บริการต่างกัน และด้ านช่องทางรับข้ อมูลข่าวสารต่างกัน ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ
ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

8. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบว่ า ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่ อ
คุณภาพการบริการที่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและ
มีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมไม่อยู่ในระดับตํ่า แสดงถึงความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถสรุปได้ ว่าถึงแม้ ผลทดสอบของความคาดหวังและการรั บรู้อยู่ ในระดับที่
แตกต่างกัน แต่กไ็ ม่ได้ แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว กล่าวคือ ผู้บริโภคคาดหวังคุณภาพการบริการที่ดี
จากบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แต่ การรับรู้ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ประสบการณ์จริงจากผู้บริโภคกลับ
พบว่าคุณภาพบริการอยู่ในระดับที่พอรับได้ เท่านั้น ถึงแม้ จะทําให้ ร้ สู กึ ผิดหวังไปบ้ าง แต่กไ็ ม่ถงึ กับ
รู้สึกแย่ จนเกินไปนัก ในขณะเดียวกัน สามารถแสดงให้ เห็นว่ าผู้บริโภคก็ไม่ ได้ ร้ ูสึกพึงพอใจกับ
คุณภาพบริการซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่องความแตกต่าง หรือช่องว่างของคุณภาพการบริการ
นั่นก็คือ แนวคิดด้ านความแตกต่ างระหว่ างบริการที่คาดหวังและบริการที่ได้ รับของ พาราซู รา
แมน, ไซแฮน และเบอรี่ ซึ่งสรุปไว้ ดังนี้
1. เมื่อความคาดหวังของลูกค้ าตํ่ากว่าบริการที่ได้ รับ ผลคือประหลาดใจในคุณภาพ
(ES < PS)
2. เมื่อความคาดหวังของลูกค้ าเท่ากับบริการที่ลูกค้ าได้ รับ ผลคือคุณภาพเป็ นที่น่า
พอใจ (ES=PS)
3. เมื่อความคาดหวังของลูกค้ ามีมากกว่าบริการที่ลูกค้ าได้ รับ ผลคือในคุณภาพไม่เป็ น
ที่ยอมรับ (ES > PS)
เมื่อพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P มีเพียงด้ านเดียว คือด้ าน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ที่ถือว่าความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับเดียวกัน คืออยู่ในระดับสูง แต่ก ็
ไม่ อาจกล่ าวได้ ว่าจะทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความพึงพอใจ หรือถึงขั้นประทับใจได้ เป็ นแค่ การผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากสังเกตค่าเฉลี่ยการรับรู้ยังคงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังนั่นเอง
ส่ วนด้ านอื่น ๆ อีก 6ด้ าน ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับที่ผ้ ู บริ โภคไม่ พึงพอใจทั้งสิ้น
ฉะนั้นแล้ วผู้ให้ บริการจึงควรต้ องเร่ งทําการปรับปรุงแก้ ไขคุณภาพบริการโดยอาจเริ่มจากด้ านที่
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ผู้บริโภคให้ ความสําคัญหรือคาดหวังสูงที่สุด แต่การรับรู้ยังตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปน้ อยตามค่าเฉลี่ย นั่นคือ ด้ านราคา ด้ านกระบวนการให้ บริการ ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้ านบุคคลากรที่ให้ บริการ ด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น และด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ระดับความคาดหวังและการรับรู้อยู่ในระดับเดียวกัน กล่าวคือระดับสูง
ซึ่งล้ วนผ่านเกณฑ์ในทุกด้ านย่อยอีกด้ วย ถือว่าเป็ นส่วนประสมทางการตลาดด้ านที่ดีท่สี ดุ ของผู้ให้
บริการในเวลานี้ และสามารถพัฒนาให้ เป็ นจุ ดแข็งของผู้ให้ บริการได้ โดยเพิ่มแนวทางปรับปรุง
ยกระดับให้ ดีย่งิ ขึ้นจนถึงขั้นที่ผ้ ูบริโภคจะพึงพอใจ และ/หรือ ประทับใจได้
ด้ านราคา ผู้ให้ บริการควรเร่งปรับปรุงอัตราค่าบริการในด้ านอื่นๆ ของบิ๊กซี เช่น ศูนย์
อาหาร ร้ านทําผม ให้ มีอัตราค่ าบริการที่ถูก และเหมาะสมกว่ านี้ก่อน เนื่องจากพบว่ าบริการที่
ได้ รับตํ่ากว่าบริการที่คาดหวังของผู้บริโภค ก่อให้ เกิดความไม่พึงพอใจ ส่วนด้ านอื่นๆ สามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมให้ ดีข้ นึ ตามลําดับได้
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย แม้ พิจารณาด้ านย่อยแล้ วพบว่าผ่านเกณฑ์ทุกด้ าน แต่ใน
ภาพรวมแล้ วบริ การที่ได้ รับยังตํ่ากว่ าบริการที่คาดหวัง ฉะนั้น ผู้ให้ บริการควรยังต้ องเร่ งแก้ ไข
ปรับปรุง โดยอาจเริ่มจากด้ านที่ผ้ ูบริโภคคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้ านจํานวนและความเพียงพอของ
สาขาให้ บริการ ด้ านความเหมาะสมของที่ต้ังสาขาที่ให้ บริการ และสุดท้ ายด้ านช่องทางจัดจําหน่าย
ออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ผู้บริโภคคาดหวังอยู่ในระดับกลาง ซึ่งอาจหมายความว่า ในขณะทําการ
สํารวจ ผู้บริโภคหรื อกลุ่มตัวอย่ างยังไม่ ค่อยทราบ หรื อแม้ แต่ ใช้ บริการด้ วยช่ องทางนี้กเ็ ป็ นได้
ฉะนั้น การที่ผ้ ูให้ บริการปรับปรุงเตรียมพร้ อมสําหรับอนาคตในการให้ บริการจัดจําหน่ายออนไลน์
อย่างเต็มรูปแบบย่อมสร้ างความได้ เปรียบในการสร้ างความพึงพอใจให้ ผ้ ูบริโภคมากกว่า
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อพิจารณาด้ านย่อยพบว่า ผ่านเกณฑ์เพียงด้ านเดียว
คือ การจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้ง และน่าดึงดูดใจ ทําให้ ภาพรวมของด้ านนี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ผี ้ ูบริโภคไม่
พึงพอใจ ฉะนั้น ผู้ให้ บริการควรเร่งแก้ ไขปรับปรุง ดดยอาจเริ่มจากด้ านที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญ
หรือคาดหวังสูงสุดก่อน คือ ด้ านสิทธิพิเศษ และความคุ้มค่าของการเป็ นสมาชิกบิ๊กการ์ด และ
ด้ านการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเหมาะสม ตามลําดับ และ
เช่นกัน ด้ านการจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้ง และน่าดึงดูดใจก็ต้องได้ รับการพัฒนาให้ ดีย่งิ ขึ้นด้ วย
ด้ านบุคคลากรผู้ให้ บริการ เมื่อพิจารณาทั้งด้ านย่อยและในภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่ผ้ ูบริโภคไม่พึงพอใจทั้งหมด จึงเป็ นด้ านหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ผ้ ูให้ บริการ
ต้ องเแก้ ไขปรับปรุงเป็ นการเร่งด่วน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ พบว่ ามีเพียงด้ านการจัดวางหมวดหมู่สินค้ าให้ ใช้ บริการ
ง่าย ไม่ ยุ่งยาก ซับซ้ อนเพียงด้ านเดียวเท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนด้ านย่อยอื่นๆ รวมถึงภาพรวม
ก่อให้ เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้บริโภค ผู้ให้ บริการจึงควรเร่งปรับปรุงแก้ ไข โดยอาจเริ่มจากด้ าน
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ที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญ หรือคาดหวังมากที่สุดก่อน นั่นคือ ด้ านการให้ บริการเรื่องที่จอดรถ
อย่ างเพี ยงพอ และสะดวกสบาย และด้ า นระบบการจัด คิ วเพื่ อรอชํา ระสิน ค้ าสะดวก รวดเร็ว
ตามลําดับ และเช่นกัน ด้ านการจัดวางหมวดหมู่สินค้ าให้ ใช้ บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้ อนก็ต้อง
ได้ รับการพัฒนาให้ ดีย่งิ ขึ้นด้ วย
ด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น พบว่ามีเพียงด้ านการตั้งอุณหภูมิปรับอากาศได้ เย็น
สบายเหมาะสมเพียงด้ านเดียวเท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนด้ านย่อยอื่นๆ รวมถึงภาพรวมก่อให้ เกิด
ความไม่พึงพอใจต่อผู้บริโภค ผู้ให้ บริการจึงควรเร่งปรับปรุงแก้ ไข โดยอาจเริ่มจากด้ านที่ผ้ ูบริโภค
ให้ ความสําคัญ หรือคาดหวังมากที่สดุ ก่อน นั่นคือ ด้ านการใส่ใจดูแลทําความสะอาดสถานที่ และ
ด้ านบรรยากาศภายในที่เรียบง่าย อบอุ่น เป็ นกันเองตามลําดับ และเช่นกัน ด้ านการตั้งอุณหภูมิ
ปรับอากาศได้ เย็นสบายเหมาะสมก็ต้องได้ รับการพัฒนาให้ ดีย่งิ ขึ้นด้ วย
สําหรับผลที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค
ที่แตกต่ างกัน ไม่ได้ ทาํ ให้ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันไปด้ วย หากแต่พฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านความถี่ในการใช้ บริการ
ที่ต่างกัน มีผลทําให้ ความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการของผู้บริโภคแตกต่ างกัน โดยเฉพาะ
ทางด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งจะเห็นได้ ว่า ผู้บริโภคที่มี
ความถี่ในการใช้ บริการมากที่สุด คือ มากกว่า 8 ครั้ง ต่อเดือนมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
บริการด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริมทางการตลาดมาก
ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้ บริการสูง คือลูกค้ าที่จงรักภักดี
ต่อบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เนื่องจากความถี่การใช้ บริการโดยเฉลี่ยมากกว่า 8 ครั้งต่อเดือน นั่นคือ
ผู้ บริ โภคมีการใช้ บ ริ การเท่ ากับ หรื อมากกว่ า 1 ครั้ งต่ อสัปดาห์ ซึ่ งถือว่ าบ่ อยมาก เมื่อคิดถึง
รูปแบบธุรกิจค้ าปลีกแบบไฮเปอร์มาเก็ตที่เน้ นสินค้ าราคาถูกเป็ นหลัก ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายน่ าจะมี
พฤติกรรมการซื้อทีละมากๆ ส่งผลทําให้ มีรอบ หรือมีการเว้ นระยะเวลาในการซื้อ หรือใช้ บริการ
สักช่วงเวลาหนึ่ง แต่การที่ผ้ ูบริโภคกลุ่มนี้ มีความถี่ในการใช้ บริการสูง ทําให้ ย่ิงมีความคาดหวังสูง
มากตามไปด้ วย โดยเฉพาะในด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งเป็ นส่วน
ประสมสําคัญที่สอดคล้ องกับธุรกิจค้ าปลีกหลักของบิ๊กซี นั่นคือ การจัดจําหน่ ายสินค้ าอุปโภค
บริโภคในราคาถูก นั่นเอง หมายความว่า ลูกค้ าไปใช้ บริการบ่อย จนมั่นใจว่าสามารถซื้อสินค้ ามี
คุณภาพ ราคาถูก และมีโปรโมชั่นคุ้มค่าได้ ตลอดเวลาเมื่อไหร่กต็ ามที่พวกเขาต้ องการ
ส่วนผลการศึกษาในเรื่องการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทั้งลักษณะประชากรศาสตร์ ด้ านอายุ อาชีพ และรายได้ ท่ตี ่างกันและ
พฤติกรรมการใช้ บริการ ด้ านเหตุผลในการใช้ บริการต่างกันส่งผลให้ การรับรู้ของผู้บริโภคแตกต่าง
กัน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุแตกต่างกัน โดยในภาพรวม คือช่วงอายุ
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ระหว่ าง 21 – 30 ปี ซึ่งเป็ นช่ วงอายุในลําดับที่สองที่ผ้ ูวิจัยจัดกลุ่มไว้ มีการรับรู้อยู่ ในระดับสูง
โดยเฉพาะการรับรู้ด้านราคา ด้ านส่งเสริมทางการตลาด และด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น
จากผลวิจัยดังกล่ าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่ า ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ ระหว่ าง 21 – 30 ปี
เป็ นกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร ทัน ต่ อเหตุการณ์ สนใจในเรื่ องรอบตัว และสังคม
มากกว่าผู้บริโภคในวัยอื่นๆ จึงทําให้ การรับรู้ต่อคุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงกว่า ซึ่ง
อาจเกิดจากการเปรี ยบเทียบบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ในด้ านต่ างๆ เช่ น ด้ านราคา ด้ านส่งเสริ ม
ทางการตลาดกับคู่แข่งอื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบแล้ วรู้สกึ ว่าบิ๊กซีดีกว่า มีข้อได้ เปรียบมากกว่า จึง
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในระดับที่สงู กว่า ช่วงอายุอ่นื
ส่วนผู้บริโภคที่ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพแตกต่างกันนั้น พบว่าในภาพรวม ผู้
ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา และข้ าราชการหรือพนง.รัฐวิสาหกิจมีการรับรู้ในระดับสูง โดยเฉพาะการ
รับรู้ทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด และด้ านลักษณะทางกายภาพ
ที่เห็น ส่วนด้ านกระบวนการให้ บริการ พบว่าการรับรู้ของอาชีพนักเรียน นักศึกษา แตกต่างอย่าง
โดดเด่น กล่าวคือ อยู่ในระดับสูงมาก
จากผลวิจัยดังกล่ าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่ าผู้บริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา และ
ข้ าราชการหรือ พนง.รัฐวิสาหกิจมีการรับรู้ในภาพรวมสูงกว่าอาชีพอื่นๆ เนื่องจากเป็ นอาชีพที่ไม่
เกี่ยวข้ องในเรื่องของการพาณิชย์ หรือธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลกําไรมากนัก หนําซํา้ นักเรียนนักศึกษา
ยังไม่เป็ นผู้ท่จี ัดว่ามีรายได้ อย่างเป็ นทางการ ฉะนั้นการรับรู้ในคุณภาพการบริการต่อธุรกิจค้ าปลีก
ที่มุ่ งหวังผลกําไร อย่ า งบิ๊กซี จึงอาจไม่ ได้ เป็ นการรั บ รู้ประเภทเปรี ยบเทียบกับคู่ แข่ งขัน อย่ า ง
เข้ มงวด หรื อนําประสบการณ์ในเชิงธุรกิจภาคเอกชน ที่ตนอยู่ ในแวดวงสายงานนั้ นๆ เข้ ามา
ประกอบการรับรู้ อย่างเช่นอาชีพอื่นๆ นั่นคือ พนักงานบริษัทเอกชน และเจ้ าของกิจการ เป็ นต้ น
ส่วนผู้บริโภคที่ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้ แตกต่างกันนั้น กลับพบว่าผู้บริโภค
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรือตํ่ากว่า และ 10,001 – 20,000 บาท มีการรับรู้ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับสูง โดยเฉพาะการรับรู้ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ด้ านกระบวนการให้ บริการ และด้ านลักษณะทางกายภาพที่พบเห็น
จากผลวิจัยดังกล่าว ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่าํ สุด สองลําดับมีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีรายได้ สูงสุด อีกสองลําดับ ที่มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการรับรู้ ผู้บริโภคนอกจากจะใช้ ท้งั การเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ในใจ
แล้ ว ยังเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยได้ รับรู้มา หรือมีประสบการณ์มาก่อน ดังนั้นเมื่อให้ พิจารณาสิ่ง
เดียวกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่าํ กว่า มีประสบการณ์ต่อการได้ รับบริการใดๆ ตามสถานะการเงินที่
ตนพึงจ่ายได้ หากคุณภาพการบริการของบิ๊กซีทาํ ให้ พวกเขารู้สกึ ว่าดี พอใจ ก็เป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูบริโภค
ที่มีรายได้ สูงกว่า เคยมีประสบการณ์ต่อการรับบริการใดๆ ตามสถานะการเงินที่เขาจ่ายได้ ซึ่ง
อาจจะมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มแรก ทําให้ ผ้ ูบริโภคกลุ่มนี้มีการรับรู้ในระดับที่ต่าํ กว่าได้ หมายความว่า
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ผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้ สูงกว่ า เคยมีประสบการณ์ในการรับบริการที่หรูหรากว่ านี้ น่ าประทับใจ
กว่านี้ แล้ วนําสิ่งที่เขาได้ รับในอดีตมาประกอบเข้ ากับการรับรู้คุณภาพการบริการของบิ๊กซี นั่นเอง
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ร ายได้ ต่ ํา สุ ด สองลํา ดั บ มี ก ารรั บ รู้ ใ นภาพรวมระดั บ สูง
สอดคล้ องกับรายได้ ท่สี าํ รวจของผู้บริโภคที่มีอาชีพเป็ นนักเรียน นักศึกษา ข้ าราชการและผู้บริโภค
ที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึ่งมีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเหมือนกันอีกด้ วย
สําหรับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ บริการด้ านเหตุผลในการใช้ บริการต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่ให้ เหตุผลด้ านคุณภาพ ราคาและความหลากหลายของสินค้ า และด้ านการให้ บริการ
แบบครบวงจร เช่น ธุรกรรมธนาคาร ศูนย์อาหาร เป็ นต้ น ในภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับสูง
และเมื่อพิ จารณาแล้ วพบว่ า มีเพี ยงการรับรู้ในด้ านราคา และด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น
เท่านั้น ที่ผ้ ูบริโภคมีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน เมื่อเหตุผลการใช้ บริการต่างกัน
ผู้วิจัยมีความเห็นจากผลวิจัยดังกล่ าวว่า ผู้บริโภคยังคงเล็งเห็นและรับทราบ ในสิ่งที่
เป็ นหัวใจหลักของธุรกิจค้ าปลีกของบิ๊กซีท่พี ยายามนําเสนอมาเป็ นอันดับแรก นั่นคือ เหตุผลด้ าน
คุณภาพ ราคาและความหลากหลายของสินค้ า เมื่อผู้บริโภคใช้ เหตุผลดังกล่าว นําพาตัวเองเข้ ามา
ใช้ บริการ และสามารถแสดงการรับรู้คุณภาพบริการในภาพรวมระดับสูง ผู้วิจัยจึงคิดว่ า เป็ นสิ่ง
ที่บ๊กิ ซีดาํ เนินธุรกิจมาอย่างถูกทางแล้ ว หมายความว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ และราคาสินค้ า
ของบิ๊กซี เป็ นหลัก และเมื่อมาใช้ บริการแล้ วก็รับรู้คุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงอีก
ด้ วย
สิ่งที่น่าสนใจและน่ าจะเป็ นปรากฏการณ์สาํ หรับสังคมในยุคสมัยปั จจุ บัน รวมถึงการ
ปรับตัวของธุรกิจค้ าปลีก คือการที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญกับรูปแบบบริการแบบครบวงจรมากขึ้น
จะเห็นได้ ว่าผู้บริโภคที่ใช้ เหตุผลด้ านนี้เป็ นหลัก ในการเข้ ามาใช้ บริการ มีการรับรู้คุณภาพบริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเช่ นกัน ดังนั้น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จึงควรรักษารูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจค้ าปลีกไปพร้ อมๆ กับการสร้ างพลาซ่า หรือการให้ บริการแบบครบวงจรต่อไป ทั้งยังควรมี
การปรับปรุง และพัฒนาให้ ดีย่ิงขึ้น เพื่อที่จะรักษาลูกค้ ากลุ่มนี้ ที่เน้ นความสะดวกสบายในการรับ
บริการแบบ one stop service ไว้ ด้วย

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาข้ างต้ น ทําให้ ทราบถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผู้ให้ บริการสามารถนําช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าว มาเร่งปรับปรุงแก้ ไขในส่วนที่มีช่องว่าง
มาก ไปจนถึงพัฒนาเสริมแนวทางใหม่ๆ สําหรับส่วนที่มีช่องว่างน้ อย อันจะนําไปสู่ความพึงพอใจ
หรือความประทับใจของผู้บริโภค โดยที่ทางผู้วิจัยได้ ทาํ การรวบรวมข้ อเสนอแนะตามความคิดเห็น
ที่คาดว่าน่าจะมีประโยชน์และแก้ ไขปัญหาที่พบสรุปได้ ดังนี้
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1. ด้ านผลิตภัณฑ์ แม้ เป็ นด้ านที่ผลวิจัยชี้ว่า น่ าจะเป็ นจุ ดแข็งที่สุด ของผู้ให้ บริการ
เนื่องจากความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงเหมือนกัน ช่องว่างระหว่างกันมีไม่
มากนัก แต่ตามความคิดเห็นของผู้วิจัย ผู้ให้ บริการยิ่งต้ องพัฒนา เสริมให้ จุดนี้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
สําหรับปัญหาที่ควรแก้ ไขปรับปรุง ในฐานะที่ผ้ ูวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ คือ ปัญหาสินค้ าขาด
และไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งเป็ นเรื่องของระบบซัพพลายเชนส์ภายในองค์การที่
ต้ องบริหารจัดการต่อไป
2. ด้ านราคา ควรปรั บปรุงอัตราค่ าบริ การ ในการบริ การด้ านอื่นๆ ของบิ๊กซี ด้วย
เนื่องจากบิ๊กซี เป็ นธุรกิจค้ าปลีกที่เน้ นขายสินค้ าอุปโภคบริโภคในราคาถูก ฉะนั้นการบริการด้ าน
อื่น ที่อยู่ภายใต้ แบรนด์เดียวกัน จึงควรทําให้ สอดคล้ องกัน มีภาพลักษณ์แบรนด์เป็ นหนึ่งเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น บริการศูนย์อาหาร บริการร้ านทําผม สปา ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคเกิดการรับรู้ต่อ
สินค้ าและบริการของบิ๊กซี ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคมาบิ๊กซีสามารถซื้อสินค้ าได้ ใน
ราคาถูก แต่ต้องหิ้วท้ องกลับไปรับประทานข้ าวที่บ้าน เพราะแม้ แต่อาหารตามสั่งในศูนย์อาหาร
ราคากลับแพงอย่างไม่สมเหตุสมผล ฉะนั้นในส่วนของการบริการศูนย์อาหารก็ควรมีการกําหนด
ควบคุมราคาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็ นต้ น
3. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรทําการประชาสัมพันธ์การซื้อสินค้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้ เป็ นที่ร้ ูจักแพร่ หลายมากกว่ านี้ อาจมีการทําโปรโมชั่นร่ วมด้ วย เพื่อดึงดู ดใจลูกค้ า
เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน รวมทั้งผลการวิจัยทําให้ เราทราบว่า มีลูกค้ าจํานวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรม
การใช้ บริการที่เน้ นด้ านความสะดวกสบาย รวดเร็ว การเสริมความแข็งแกร่ งด้ วยการทํา Ecommerce ซึ่งบิ๊กซีเอง มีสต๊อกสินค้ าอยู่ในความดูแลอยู่แล้ วจึงไม่ควรมองข้ ามความได้ เปรียบของ
ตนในจุดนี้ แต่ปัญหาที่พบจากการสํารวจคือ ผู้บริโภคไม่ค่อยรับทราบ หรือไม่เคยใช้ บริการผ่าน
ทางช่องทางนี้เท่านั้นเอง
4. ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด สืบเนื่องมาจากข้ อสอง คือ บิ๊กซีควรจะต้ องมีวิธใี น
การสื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ เหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเป้ าหมาย และบุคคลทั่วไปมากขึ้น อาจ
ทําการวิจัยลูกค้ าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของบิ๊กซี ว่ าชื่นชอบ หรือมีวิถีชีวิตที่น่าจะรับข้ อมูลข่าวสาร
แบบใด เหมาะสมกั บ โปรโมชั่ น แบบใด เพื่ อ ให้ การทํา โปรโมชั่ น แต่ ล ะครั้ ง เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ควรกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัยลูกค้ าให้ มีรอบวิจัยที่
เหมาะสม คือมีการวางแผนทําวิจัยทุกปี หรือทุกสองปี เป็ นต้ น เนื่องจากลูกค้ ามีความต้ องการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสื่อสารก็มีการอัพเดตใช้ กันในสังคมอย่าง
แพร่หลาย และเปลี่ยนแปลงด้ วยความรวดเร็วเช่นกัน ขณะเดียวกัน การเก็บรักษาฐานข้ อมูลลูกค้ า
เพื่อใช้ ต่อยอดในธุรกิจก็สาํ คัญ ฉะนั้น การที่ผ้ ูบริโภคสมัครเป็ นสมาชิกบิ๊กการ์ด ผู้ให้ บริการควรจะ
เพิ่มสิทธิพิเศษ หรือมีการสมนาคุณคืนกําไรให้ ลูกค้ ามากกว่านี้ อาจจัดทําเป็ นการจับฉลากมอบ
ของขวัญ หรือส่วนลดพิ เศษในโอกาสพิ เศษ เพื่อดึงให้ ลูกค้ าที่เป็ นสมาชิกยังคงสภาพการเป็ น
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สมาชิกของบิ๊กซี และควรกําหนดให้ มีวันหมดอายุสมาชิกบิ๊กการ์ดอย่างเหมาะสม แต่จัดให้ มีการ
ต่ออายุสมาชิกด้ วยความสะดวก พร้ อมมอบสิทธิพิเศษให้ ลูกค้ าในการต่ออายุสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเป็ น
การอัพเดตฐานข้ อมูลลูกค้ าให้ เป็ นปัจจุบันอยู่เสมอด้ วย
5. ด้ านบุคคลากรผู้ให้ บริการ เป็ นด้ านที่ผ้ ูวิจัยคิดว่าควรเร่งดําเนินการปรับปรุงอย่าง
เร่ งด่ วนที่สุด เพราะเมื่อพิจารณาด้ านย่ อย พบว่ าไม่ มีด้านใดเลยที่ผ้ ูบริโภคมีการรับรู้อยู่ ใน
ระดับสูง ฉะนั้น ผู้ให้ บริการควรมีการฝึ กอบรมพนักงาน
ทั้งในด้ านกริยา มารยาท ความ
กระตือรือร้ นในการช่วยเหลือให้ คาํ แนะนําลูกค้ า ความเป็ นมิตร รวมถึงความรู้ในด้ านผลิตภัณฑ์
และบริการของบิ๊กซี อย่างเข้ มงวดกว่านี้ ก่อนที่จะปล่อยให้ พนักงานเหล่านั้น มารับรองลูกค้ าจริง
ผู้ วิจั ย เข้ า ใจว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอาจไม่ ส ามารถปรั บ ปรุง ในเรื่ อ งจํา นวนพนั ก งานให้ ม ากพอต่ อ การ
ให้ บริการลูกค้ าได้ เนื่องจากพนักงานเป็ นทรัพยากรที่ส้ นิ เปลืองในเรื่องของงบประมาณมาก และ
ธุรกิจค้ าปลีกจําเป็ นต้ องประหยัดงบประมาณส่วนนั้น เพื่อมาใช้ ในการทําให้ สนิ ค้ าขายได้ ในราคา
ถูกอีกด้ วย ฉะนั้น ผู้วิจัยคิดว่า การที่พนักงานแม้ จาํ นวนน้ อย และอาจไม่เพียงพอต่อการให้ บริการ
ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค แต่ว่ามีคุณสมบัติในการเป็ นพนักงานที่ดีจากการฝึ กอบรมดังกล่าว
จะสามารถชดเชยความรู้สกึ ของผู้บริโภคที่ขาดไปในส่วนนี้ได้
6. ด้ านกระบวนการให้ บริการ โดยเฉพาะด้ านระบบคิวรอชําระสินค้ า และการบริการ
ที่จอดรถ เนื่องจากผลวิจัยยังชี้ชัดว่าควรปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
ความคิดสําหรับวิธีการชําระเงินในอนาคตควบคู่กับเคาร์เตอร์ชาํ ระเงินและระบบคิวในปั จจุ บัน
เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับลูกค้ า โดยให้ แยกเป็ นช่องคิดมูลค่าสินค้ า และช่องชําระสินค้ า ลูกค้ านํา
สินค้ าที่ตนต้ องการซื้อเข้ าช่ องคิดมูลค่ าสินค้ า รับบัตรคิว พร้ อมระยะเวลารอคอยที่คาํ นวนโดย
คร่าวว่าจะคิดมูลค่าสินค้ าเสร็จเมื่อไร สามารถมาชําระสินค้ าได้ เมื่อไหร่ จากนั้นลูกค้ าสามารถไปรอ
คอยในส่วนไหนของบิ๊กซีกไ็ ด้ อาจเป็ นศูนย์อาหาร ร้ านทําเล็บ ทําผมในส่วนพลาซ่าของบิ๊กซี เมื่อ
ถึงเวลาก็มาเข้ าช่องชําระสินค้ า และรับสินค้ ากลับไปได้ ซึ่งจุดนี้จะช่วยลดปัญหาเสียเวลารอคอย
ของลูกค้ าอย่ างเปล่ าประโยชน์ อันจะทําให้ ลูกค้ ารู้สึกเบื่อ ไม่พึงพอใจกับคุณภาพการบริการใน
ภาพรวมของบิ๊กซี นอกจากนี้ยังเป็ นการสร้ างรายได้ ในส่วนบริการอื่นๆ ของบิ๊กซี อีกด้ วย ส่วน
บริการด้ านที่จอดรถ อาจจะเพิ่มความสะดวกในเรื่องของรปภ. ช่วยแนะนําลูกค้ าให้ ว่า ส่วนไหน
เต็มแล้ ว ส่วนไหนยังพอจอดรถได้ เน้ นที่การบริการอย่ างกระตือรือร้ นของพนักงาน และความ
สะอาดของลานจอดมากกว่า เพราะในส่วนของการเพิ่มพื้นที่จอดรถอาจจะแก้ ไขได้ ยาก เนื่องจาก
เป็ นพื้นที่จาํ กัด
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพที่เห็น ผู้วิจัยเสนอให้ บ๊ิกซีกวดขันในเรื่องความสะอาด
มากขึ้น ในทุกส่วนของห้ าง โดยเฉพาะห้ องนํา้ ซึ่งถึงแม้ จะเป็ นจุดเล็กๆ ของห้ าง แต่มักจะเป็ นจุดที่
ลูกค้ าตัดสินเรื่องความสะอาดในภาพรวม ในด้ านบรรยากาศ ผู้วิจัยขอเสนอให้ ใช้ เสียงเพลงที่ผ่อน
คลายความรู้สึกของลูกค้ า ขณะเลือกซื้อสินค้ า เพลงที่ฟังง่ าย ให้ ความรู้สึกผ่ อนคลาย สลับกับ
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เสียงเพลงที่มีจังหวะสนุ กๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มบรรยากาศ และไม่ ให้ ร้ ูสึกน่ าเบื่อ อีกส่วนหนึ่งคือ
เสนอให้ มีการตกแต่ งสถานที่ด้วยต้ นไม้ มากขึ้น อาจมีการจัดสวนในอาคาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มส่วนสี
เขียวให้ กับผู้ให้ บริการ เนื่องจากสีเขียวเป็ นสีท่แี สดงภาพลักษณ์แบรนด์ของผู้ให้ บริการอยู่แล้ ว
การใช้ สเี ขียวจากธรรมชาติน่าจะช่วยทําให้ ความรู้สกึ ของลูกค้ าที่รักธรรมชาติพึงพอใจมากขึ้น และ
สบายตา สร้ างบรรยากาศที่ร่มรื่นต่อลูกค้ าทั่วไปที่พบเห็นด้ วย

10. กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ วยความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นอาจารย์
ผศ.ดร.นั น ทสารี สุข โต ที่ก รุณ าสละเวลาอัน มี ค่ า ในการให้ คํา แนะนํา อัน เป็ นประโยชน์ เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่ างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุ นให้ ผ้ ูวิจัยเรียนรู้ และพยายามศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องด้ วยตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ งานวิจัยออกมาในทิศทางที่
สร้ างสรรค์และตรงตามเจตนาที่ผ้ ูวิจัยต้ องการนําเสนอมากที่สุด ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์มา ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ประสานงานแจกแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้
กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม แจกและรวบรวมแบบสอบถาม จนทําให้ ได้ ข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์ถูกต้ องสอดคล้ องกับความเป็ นจริงมากที่สดุ ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกท่าน
ทั้งครอบครั ว เพื่อนฝูง ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) สําหรับความร่วมมือ การสนับสนุน และกําลังใจจนทําให้ สารนิพนธ์น้ ีสาํ เร็จลุล่วงไปได้
ด้ วยดี
ผู้ วิจั ย หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า สารนิ พ นธ์น้ ี จะเป็ นอีก หนึ่ ง งานวิ จัย สํา หรั บ ผู้ ท่ีต้ อ งการ
ศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต หรือผู้ท่สี นใจในด้ านคุณภาพการบริการของธุรกิจค้ าปลีกหรือธุรกิจอื่น
ใดก็ตาม อันจะช่วยเป็ นข้ อมูลสําคัญและสามารถพัฒนาต่อยอดจนทําให้ เกิดประโยชน์ต่อไปได้

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เวอร์ชน่ั 710. กรุงเทพฯ: ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้ สตูดิโอ.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียนเพรส (1989).

421

บุญชม ศรีสะอาด. (2538). วิธีการทางสถิติสาํ หรับการวิจยั . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
สุวีรยสาส์น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ. (2556). พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior.
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ. (2546). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดดูเคชั่น
อิโดไชน์.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2556). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 24.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546)_(2547). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ:
ธรรมสาร, _______.การวิจัยตลาด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
จริยา จัสนรเศรษฐ์ และคณะ. (2549). ความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
สาขาลาดพร้าว. รายงานวิชาวิจัยทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด มหาชน. รายงานประจําปี 2556 Annual Report 2013.
ภาวิดา ดํารงค์อติภา. (2549). ความคาดหวังและการรับรูต้ ่อคุณภาพการบริการร้านทรูเคา
เตอร์เซอร์วสิ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภูริภา หล่าประเสริฐ. (2549). ความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคต่อการบริการของห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี สาขานครปฐม. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
วีณา มะลิวัลย์. (2547). ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
โสรัจ รัตนบุษย์ และคณะ. (2549). พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ ีต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ของห้า งสรรพสิ น ค้า บิ๊ กซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ สาขาบางนา. สารนิ พ นธ์ ปริ ญ ญา
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ.
เกศสินี กลั่นบุศย์. (2540). ความคาดหวังของผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลต่อการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

422

สุกลั ย์ ตั้งนิรันดร์สราญ. (2549). การเปิ ดรับข่าวสารพฤติกรรมการใช้บริการและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ีต่อ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัญชลี ด่านวิรฬุ วณิช. (2539). ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมของเด็กหูหนวกในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สงั คมศาสตรมหาบัณฑิต:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชภูมิ สมสมัย. (2555). การกําหนดเกณฑ์สาํ หรับการคํานวณค่า IOC. สืบค้ นเมื่อ 9 เมษายน
2558, จาก
http://sornorpoom.wordpress.com/2012/10/19/%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0
%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9
%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B
1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
วีระพงษ์ ธัม. (2557). ธุรกิจค้าปลีก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย). สืบค้ นเมื่อ
22 กุมภาพันธ์ 2558, จาก
:http://www.thaivi.org/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8
%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81/
อนุศาสตร์ สระทองเวียน. (2553). ธุรกิจค้าปลีก ประเทศไทย. Retail Business in Thailand.
สืบค้ นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2558, จาก
http://library1.nida.ac.th:8000/ipac20/ipac.jsp?session=M2992R406170Q.1
810&profile=main&uri=link=3100032@!266671@!3100001@!3100002&
aspect=basic_search&menu=search&ri=1&source=202.28.16.2@!hznjnl&term=
%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0
%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B
8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%8
0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&index=AUTHOR

423

ภาษาต่างประเทศ
Armstrong, Gary ; & Kotler Phillip. (2003). Marketing and Introduction. 6th ed. New
Jersey : Pearson Education, Inc.
Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W;& Engle, Jame F. (2001). Consumer Behavior.
9th ed. New york : Harcourt, Inc.
Etzel, Michale J., Walker, Bruce J;& Stanton, William J. (2001). Marketing. 12th ed.
Boston : McGraw-Hill, Inc.
Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing. The Nature of Service
and Service Quality. Stcokholm University, Sweden.
Kotler Phillip. (1997). Marketing Management: Analysis planning Implementation and
Control. 8th edition, Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice – Hall Inc.),
p. 473.
Kotler Phillip. (2000). Marketing Management. New Jersey : Prentric – hall.
Kotler, Philip ;& Armstrong Gary. (1996)_(2001). Principles of Marketing. PrenticeHall, Inc., _______. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey : PrenticeHall.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service.
Illinois, Dow Jones-Irwin: Business Publishing.
Schiffman LG & Kanuk L. (1997). Consumer Behavior. New Jersey : Prentive Hall
Suchitra Punyarathbandhu – Bhakdi. (1986). Delivery of public services in Asian
Countries : Cases in development administration, (Bangkok : Thammasat
University Press), p. 1

424

