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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันระหวาง
ลูกคากับตราสินคาในธุรกิจบริการ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการในธุรกิจ
บริ ก าร จํา นวน 420 ราย แบ งเป น 2 ประเภทบริก าร คือ บริก ารพึ่งผูป ฏิบั ติงาน (High-contact
services) ไดเลือกรานกาแฟสดเปนตัวแทน และบริการพึ่งตนเอง(Low-contact services) ไดเลือก
ร า นซุ ป เปอร ม าร เ ก็ ตเป น ตั ว แทน แยกเก็บ ประเภทธุร กิ จ ละ 210 ราย ใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม (Independent - Sample T Test)
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงประเภทของความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาเปน 4 ประเภท
ตามแนวคิดของ Gallop (2004) คือลูกคาที่มีความผูกพันตอตราสินคาสูง ( Highly engaged
customer) ลูกคาที่มีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderate engaged customer) ลูกคาที่มี
ความผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า (Engaged customer) และลู ก ค า ที่ ไ ม มี ค วามผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า
(Disengaged customer)
ผลการศึกษาลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 2130 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน
10,000 บาท
ผลการศึกษาความผูกพันตอตราสินคาของบริการประเภทพึ่งผูปฏิบัติงาน พบวาระดับ
ความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged customer) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ ระดับความผูกพันตอองคประกอบดานความเชื่อมั่นในตราสินคามีระดับความ
ผูกพันในระดับปานกลาง (Moderate engaged customer) และระดับความผูกพันตอองคประกอบ

จ
ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา ดานเหตุผลและดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา อยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged customer)
ผลการศึกษาความผูกพันตอตราสินคาของบริการประเภทบริการพึ่งตนเอง พบวา
ระดับความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged customer)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับความผูกพันตอองคประกอบดานความเชื่อมั่นในตราสินคามีระดับ
ความผูกพันในระดับปานกลาง (Moderate engaged customer) ระดับความผูกพันตอองคประกอบ
ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล อยูในระดับมีความ
ผูกพันตอตราสินคา (Engaged customer) ระดับความผูกพันตอองคประกอบดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา อยูในระดับไมผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers)
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า ของธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทพึ่ ง
ผูปฏิบัติงาน และธุรกิจบริการแบบพึ่งตนเอง พบวาแตกตางกัน เมื่อทดสอบดวยสถิติ t-test ณ
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ในดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดาน
ความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล โดยพบวาผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยระดับ
ความผูกพันตอตราสินคามากกวาผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
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ABSTRACT
This independent study aimed at comparing customer engagement towards service
brands. A sample of 420 customers was divided into 2 groups by types of service, 210 samples
equally. The first group was customers of coffee shops as the representative of High-contact
service. And the second group was customers of supermarkets as the representative of Lowcontact service. Questionnaires were used as the research tool to gather data. The data were
analyzed by using Descriptive Statistics, consisting of frequency, percentage and mean and
Inferential Statistics – In dependent – Sample T Test.
This study divided customer engagement towards service brands into 4 approaches
in according to the concept of Gallop (2004): Highly engaged customer, Moderate engaged
customer, Engaged customer and Disengaged customer.
Based upon the results of studying on respondent’s characteristics, the findings
showed that the majority was female in ages between 21-30 years old, holding Bachelor’s degree,
working as officer of private company/employee, earning monthly income at less than 10,000
baht.
For the group of High-contact service, the customer engagement towards service
brands was at “Engaged customer” level. Hereafter were shown the details. In an approach of
brand trust, the engagement was at “Moderate engaged customer” level. In approaches of brand
dignity, brand fascination and rationale and brand loyalty, the engagements were at “Engaged
customer” level.

ช
For the group of Low-contact service, the customer engagement towards service
brands was at “Engaged customer” level. Hereafter were shown the details. In approaches of
brand dignity and brand fascination and rationale were at “Engaged customer” level. However, in
an approach of brand loyalty, the engagement was at “Disengaged customer” level.
Based upon the results of comparison on customer engagement towards service
brands, in according to T-test at 95% of confidence, the difference was found between the groups
of High-contact customers and Low-contact customers, especially in approaches of brand loyalty,
brand dignity and brand fascination and rationale. The findings also suggested that level of
customer engagement of High-contact customers was ranked at higher level than those Lowcontact customers.

