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บทนํา
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในยุคปจจุบันจําเปนตองมุงการดําเนินงานที่เนนลูกคาเปน
จุดศูนยกลาง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปรกับการมุง
สรางความพึงพอใจ (Customer satisfaction) และความสัมพันธอันดี ระหวางลูกคากับตราสินคา
(Good Customer brand relationship) เพื่อรักษาผลประกอบการระยะยาว หลายๆ ธุรกิจใชความ
พึงพอใจของลูกคา เปนตัวชี้วัดผลงานประจําปของพนักงาน เนื่องจากธุรกิจมองวา ถาทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจมาก ลูกคาก็จะใชสินคาและบริการกับธุรกิ จมากเชนกัน Roger Hallowell (1996)
ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคากับผลประกอบการของธุรกิจ วามีผลใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาลูกคาพึงพอใจมาก ผลประกอบการของธุรกิจก็จะดีมาก ในทางตรงกัน
ขาม ถาลูกคาไมพึงพอใจ ผลประกอบการของธุรกิจก็จะต่ํา ถาทุกธุรกิจหันมา สนใจความพึงพอใจ
ของลูกคา ลูกคาก็ยอมที่จะเลือกสินคาและบริการของธุรกิจที่ใหความพึงพอใจที่สูงกวา ซึ่งจะเห็น
ไดวาการทําใหเกิดความพึงพอใจเพียงอยางเดียว ไมไดทําใหลูกคามีความจงรักภักดีตอธุรกิจนั้นๆ
ดวย (Bennett R. and Rundle-Thiele S, 2004)
ดังนั้น เพื่อใหลูกคาอยูคูกับธุรกิจไปไดยาวนาน จึงไดเกิดแนวคิดใหม โดย William
J. McEwen (Gallup press,November, 2005) ผูแตงหนังสือเรื่อง "Married to the Brand" ที่ไมได
เนนเพียงการสรางความพอใจกับลูกคาเทานั้น แตยังรวมไปถึงการสรางความผูกพันกับลูกคา ซึ่ง
งานวิจัยของ Gallup (Gallup press,November, 2005) ไดพบวาบริษัทจะสรางผลกําไรจากลูกคาที่
รูสึกผูกพันกับตราสินคามากกวาลูกคาทั่วไป เนื่องจากลูกคามีความจงรักภักดีตอตราสินคา และยัง
สามารถที่จะชวยประชาสัมพันธตราสินคาใหกับบุคคลต างๆ รอบขางของลูกคา แนวคิดดังกลาว
เรียกวาเปนการสรางความผูกพันกับลูกคา (Customer Engagement) เปนวิธีที่ทําใหลูกคามีความรูสึก
หรื อ มี อารมณ รวมไปกั บ ตราสิ นคา คื อการที่ลู ก คา เกิ ดความยึ ดติด ทางดา นอารมณ ( Emotional
Attachment) มีความรักในตราสินคา รูสึกถึงความเปนเจาของ และมีแนวโนมที่จะใชตลอดไป
James A. and Mona J. Fitzsimmons (2004:85) ไดแบงธุรกิจบริการออกเปน 2
ประเภทโดยแบงตามการปฏิสัมพันธกับลูกคา โดยวัดจากอัตรารอยละของเวลาที่ลูกคาอยูในระบบ
ที่เกี่ยวของกับเวลาของการใหบริการทั้งหมด ไดแก บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services)
ซึ่งการทํากิจกรรมทางธุรกิจ จะตองอยูใกลชิดกับลูกคา ในขบวนการการผลิตจะเกี่ยวของกับลูกคา

2
โดยตรง บริษัทตองการพนักงานที่มีทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธไดอยางดีเยี่ยม และบริการ
พึ่งตนเอง (Low-contact services) ซึ่งการทํากิจกรรมทางธุรกิจ จะตองมีสถานที่ใกลกับผูผลิต ขนสง
หรื อ แรงงาน ลู ก ค า จะไม ไ ด เ ข า มารวมอยู ใ นขบวนการหลั ก ของการผลิต ทั ก ษะที่จํ า เป น ของ
พนักงานตองการเพียงความชํานาญเฉพาะดาน
Gallop Press (2004) ไดศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอตราสินคา
และความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธกับยอดขายปลีก ดังนั้นในคนควาอิสระนี้ไดมุงเนนใน
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 2 ประเภท ไดแก
บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) และบริการพึ่งตนเอง (Low-contact services) โดย
ตัวแทนธุรกิจบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) ในการศึกษานี้
ได เ ลื อ กร า นกาแฟสด เนื่ อ งจากการทํ า กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ จะต อ งอยู ใ กล ชิ ด กั บ ลู ก ค า และ
ขบวนการผลิตจะเกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง นอกจากนี้ รานกาแฟสดยังพยายามที่จะสรางความ
แตกตางในแตละตราสินคา เพื่อใหลูกคาจดจําตราสินคาของตนโดยมีการใหบริการขนมเบเกอรี่และ
การตกแต งบรรยากาศภายในร า น รวมถึงมีการอบรมพนัก งานที่ใ หบ ริการเพื่อใหลูก คามีความ
ประทับใจ อันไดแก รานกาแฟวาวี ซึ่งเปนรานคาธุรกิจทองถิ่น รานกาแฟ NINETY-FOUR ซึ่งเปน
รานคาธุรกิจระดับประเทศและ Starbuck ซึ่งเปนรานคาธุรกิจระหวางประเทศ สวนตัวแทนของ
ธุรกิจบริการพึ่งตนเอง (Low-contact services) ในการศึกษานี้ ไดเลือกรานซุปเปอรมาเก็ตเปน
ตัวแทน เนื่องจากลูกคาสามารถหยิบสินคาไดเอง ลูกคาไมไดเขามาอยูในกระบวนการผลิต ใชเวลา
อยูกับการใหบริการนอย อันไดแก ริมปง ซุปเปอรมาเก็ต ซึ่งเปนรานคาธุรกิจทองถิ่น บิ๊กซี ซุปเปอร
มาเก็ต ซึ่งเปนรานคาธุรกิจระดับประเทศและ โลตัส ซุปเปอรมาเก็ต ซึ่งเปนรานคาธุรกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมเพื่อเปนกรณีศึ กษา เนื่องจากบริการทั้งสองมีความ
แตกตางกัน จึงมีระดับองคประกอบความผูกพันของลูก คากับตราสินคาที่แตกตางกัน ผูศึกษาจึงมี
ความสนใจศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ธุรกิจบริการทั้ง 2 ประเภทนี้ ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนแกผูประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการสรางและรักษาความ
ผูกพันของลูกคาตอตราสินคา และสามารถกําหนดกลยุทธในการทําการตลาดไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค

เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 2 ประเภท
ไดแก บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) และบริการพึ่งตนเอง (Low-contact services)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของธุรกิจบริการ 2 ประเภท คือบริการ
พึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) และบริการพึ่งตนเอง(Low-contact services)
2. ขอมูลที่ได เปนแนวทางตอผูสนใจในการวางกลยุทธดานการบริการเพื่อสรางให
ลูกคาเกิดความผูกพันตอตราสินคา
นิยามศัพท

ความผูกพันตอตราสินคา หมายถึง ความรูสึกที่ลูกคามีตอตราสินคา เชน มีความรัก
ในตราสินคา ความรูสึกอยากเปนเจาของ ความหลงใหลตอตราสินคา และมีความรูสึกอยากจะใช
บริการตลอดไป
ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการลูกคา อาจเปน ธุรกิจที่
ผลิตและขายบริการตอเนื่องกัน หรือธุรกิจที่ไมมีการผลิตแตเพียงขายบริการ เชน ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร รานคา ศูนยการคา ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทองเที่ ยว เหลานี้เปนตน
ตราสินคาของธรุกิจบริการ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ ผลิตภัณฑ และ การบริการ ของ
ธุรกิจบริการ ซึ่งในการศึกษานี้คือ ธุรกิจบริการ 2 ประเภท ไดแก ธุรกิจ บริการพึ่งผูปฏิบัติงานและ
ธุรกิจบริการพึ่งตนเอง
ธุรกิจบริการประเภทพึ่งผูปฏิบัติงาน หมายถึง การทํากิจกรรมทางธุรกิจ ที่พนักงาน
ผูใหบริการ จะตองอยูใกลชิดกับผูรับบริการ มีปฏิสัมพันธรวมในกระบวนการใหบริการ ซึ่งใน
การศึกษานี้คือ รานกาแฟสด อันไดแก รานกาแฟวาวี รานกาแฟ NINETY-FOUR และรานกาแฟ
Starbuck
ธุรกิจบริการประเภทพึ่งตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมทางธุรกิจที่พนักงานผู
ใหบริการไมตองเกี่ยวของกับผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ สามารถทํากิจกรรมเองไดโดย
ไมจําเปนตองพึ่งพาพนักงาน ซึ่งในการศึกษานี้คือ รานซุปเปอรมาเก็ต อันไดแก ริมปงซุปเปอรมา
เก็ต บิ๊กซีซุปเปอรมาเก็ต และโลตัสซุปเปอรมาเก็ต

