
ซ

สารบัญ

หนา
กิตติกรรมประกาศ ค
บทคัดยอภาษาไทย ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ
สารบัญตาราง ญ
สารบัญภาพ ฑ
บทที่ 1 บทนํา 1

หลักการและเหตุผล 1
วัตถุประสงค 2
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3
นิยามศัพท 3

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4
แนวคิด ทฤษฎี 4
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 10

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 13
ขอบเขตการศึกษา 13
วิธีการศึกษา 15
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 15
การวิเคราะหขอมูล 16
สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 17
ระยะเวลาในการศึกษา 17

บทที่ 4 ผลการศึกษา 18
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการโดยรวม 19
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการแยกตามบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน และ

บริการพึ่งตนเอง
29



ฌ

สารบัญ (ตอ)
หนา

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 57
สรุปผลการศึกษา 57
อภิปรายผล 71
ขอคนพบ 73
ขอเสนอแนะ 74

บรรณานุกรม 76

ภาคผนวก 78
แบบสอบถาม 79

ประวัติผูเขียน 83



ญ

สารบัญตาราง

ตาราง หนา
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทบริการ 19
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 19
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 20
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 20
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน
21

6 แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) จําแนก
ตามการวัดความผูกพันตอตราสินคา

22

7 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามดานความเชื่อมั่นในตราสินคา

23

8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามดานความซื่อสัตยในตราสินคา

24

9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามดานความภูมิใจในตราสินคา

25

10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามดานความหลงใหลในตราสินคา

26

11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามดานเหตุผล

27

12 แสดงสรุปคาเฉลี่ยและระดับความผูกพันตอความผูกพันของลูกคาตอตรา
สินคาของธุรกิจบริการ

28

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 29
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 29
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 30
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน
31



ฎ

สารบัญตาราง (ตอ)

ตาราง หนา
17 แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) จําแนก

ตามองคประกอบความผูกพันตอตราสินคา
32

18 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันดานความเชื่อมั่นในตราสินคา

33

19 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันดานความซื่อสัตยในตราสินคา

34

20 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันดานความภูมิใจในตราสินคา

35

21 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันดานความหลงใหลในตราสินคา

36

22 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันดานเหตุผล

37

23 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบ
ความผูกพันตราสินคา

38

24 แสดงเปรียบเทียบระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
องคประกอบความผูกพันตอตราสินคา

39

25 แสดงคาเฉลี่ยระดับผูกพันตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  จําแนกตาม
ประเภทบริการ

40

26 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตาม
ประเภทบริการ

41

27 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคา จําแนกตาม
ประเภทบริการ

42

28 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตาม
ประเภทบริการ

43

29 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ 44
30 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความเชื่อมั่น 45



ฏ

ในตราสินคา  จําแนกตามเพศ
สารบัญตาราง (ตอ)

ตาราง หนา
31 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความซื่อสัตย

ในตราสินคาจําแนกตามเพศ
46

32 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความภูมิใจใน
ตราสินคา จําแนกตามเพศ

47

33 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความหลงใหล
ในตราสินคา จําแนกตามเพศ

48

34 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานเหตุผล
จําแนกตามเพศ

49

35 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความเชื่อมั่น
ในตราสินคา  จําแนกตามอายุ

50

36 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความซื่อสัตย
ในตราสินคา จําแนกตามอายุ

51

37 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความภูมิใจใน
ตราสินคา จําแนกตามอายุ

53

38 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความหลงใหล
ในตราสินคา จําแนกตามอายุ

54

39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานเหตุผล
จําแนกตามอายุ

55

40 แสดงสรุปคาเฉลี่ยและระดับความผูกพันตอความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา
ของธุรกิจบริการ

59

41 แสดงผลการวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ ประกอบดวยดาน
ความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจใน
ตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตาม
ประเภทบริการ

62



ฐ

สารบัญตาราง (ตอ)

ตาราง หนา
42 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจ

บริการ ประกอบดวยดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตรา
สินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดาน
เหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ

64

43 แสดง เปรียบเทียบระดับความผูกพัน ของผู ตอบแบบสอ บถามที่มีตอ
องคประกอบความผูกพันตอตราสินคา

65

44 แสดงความแตกตางทางคาเฉลี่ยรวมของปจจัยของความผูกพันของลูกคาตาม
ประเภทของลูกคา

71



ฑ

สารบัญภาพ

รูป หนา
1 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับตราสินคากับประสิทธิภาพหนวยขาย 5
2 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอตราสินคากับผลกําไรทางธุรกิจ 5


