บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของธุรกิจบริการ
มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎี
1. ความหมายของความผูกพันตอตราสินคา
Gallop Press (2006) ไดกลาวถึงความผูกพันตอตราสินคาวา คือการที่ลูกคาเกิดความ
ผูกพันทางดานเหตุผลและระดับผูกพันทางดานอารมณ มีความรักในตราสินคา และรูสึกเปนเจาของ
มีแนวโนมที่จะใชตลอดไปและหาลูกคาเพิ่มใหโดยความเต็มใจ โดยทําใหลูกคามีสวนรวมในการ
กําหนดสินคาและบริการ ทําใหเกิดการหลงใหลในสินคาและบริการ ซึ่งแบงความผูกพันตอตรา
สินคาดานอารมณนี้ออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับแรกคือความเชื่อมั่นในตราสินคา (Confidence)
ลูกคาเกิดความมั่นใจที่จะใชตราสินคานั้นๆ ระดับที่สองคือ ความซื่อสัตยในตราสินคา (Integrity)
ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นวาตราสินคานี้มีความนาเชื่อถือไมวาอยางไรตราสินคานี้พรอมจะรับผิดชอบ
และแกไขในกรณีที่เกินปญหาตางๆ ระดับที่สามไดแก ความภูมิใจในตราสินคา (Pride) ลูกคาเกิด
ความรูสึกภูมิใจเมื่อใชสินคา บริการ หรืออะไรที่เกี่ยวของกับตราสินคานี้ และระดับสู งสุด คือ ความ
หลงใหลในตราสินคา (Passion) ลูกคาเกิดความเชื่อวาตราสินคานี้สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดจนเอาตัวเองผูกติดกับตราสินคานั้น
2. ความสําคัญของการสรางความผูกพันตอตราสินคา
J.E.(Joe) Barth (2007) ไดกลาวถึงความผูกพันตอตราสินคาคือการทําใหลูกคามีสวน
รวมกับตราสินคาอยางเชน ไดมีสวนรวมสาธิตสินคา ไดรวมในการสรางผลิตภัณฑ ไดมีสวนรวม
ในการประชาสัมพันธตราสินคา และไดมีโอกาสรับรูขอมูลโดยละเอียดของตราสินคา ในงานวิจัยนี้
ทําการศึกษาการวัดประสิทธิภาพการขายปลีกไวนโดยใชวิธีการประยุ กตใชสมการเสนตรง (Data
Envelopment Analysis) ตามกรอบแนวคิดดังนี้
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การมีสวนรวมกับตราสินคา
 หองชิมไวน
 การสัมมนา
 การสาธิตวิธีทําอาหาร

 จํานวนยอดขายปลีกไวน

 ประสิทธิภาพในการขาย

ตอหนวย

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับตราสินคากับประสิทธิภาพหนวยขาย
ที่มา: Barth J. E.2007 “Customer engagement and the operational efficiency of wine retail stores.”
International Journal of wine Business Research. Vol 19:3 207-215
โดยหนวยการขายใหมมีระบบที่ทําใหลูกคามีสวนรวมกับตราสินคา ไดแก หองชิม
ไวน หองอบรมผลิตภัณฑ หองแสดงการผลิตไวน และโปรแกรมตางๆในโตตอบกับลูกคา รวมไป
ถึงรานอาหารและหองจัดเลี้ยง ซึ่งแตกตางจากหนวยขายเกาที่มีแตการโชวสินคาและสถานที่เก็บเงิน
เทานั้น จากผลการวิจัยสรุปไดวาหนวยการขายเกาที่ลูกคาไมมีโอกาสไดมีสวนรวมกับตราสินคามี
ประสิทธิภาพการขายนอยกวาหนวยการขายใหมอยางเห็นไดชัด

ความหลงใหล
ความภูมิใจ

ผลกําไรทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย
ความเชื่อมั่น

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอตราสินคากับผลกําไรทางธุรกิจ
ที่มา: Riegger T. 2006 “Engaging Customers—All Day, Every Day” Gallop Management
Journal. Vol. 9
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Gallop Press (2006) ไดกลาวถึงความผูกพันตอตราสินคาวา คือการที่ลูกคาเกิด
ความผูกพันทางดานเหตุผลและระดับผูกพันทางดานอารมณ มีความรักในตราสินคา และรูสึกเปน
เจาของ มีแนวโนมที่จะใชตลอดไปและหาลูกคาเพิ่มใหโดยความเต็มใจ โดยทําใหลูกคามีสวนรวม
ในการกําหนดสินคาและบริการ ทําใหเกิดการหลงใหลในสินคาและบริการ ซึ่งแบงความผูกพันตอ
ตราสิ น ค า ด า นอารมณ นี้ อ อกเป น 4 ระดั บ ได แ ก ระดั บ แรกคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในตราสิ น ค า
(Confidence) ลูก ค าเกิ ดความมั่นใจที่จะใชตราสินคานั้นๆ ระดับ ที่สองคือ ความซื่อสัตยใ นตรา
สินคา (Integrity) ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นวาตราสินคานี้ มีความนาเชื่อถือไมวาอยางไรตราสินคานี้
พรอมจะรับผิดชอบและแกไขในกรณีที่เกินปญหาตางๆ ระดับที่สามไดแก ความภูมิใจในตราสินคา
(Pride) ลูกคาเกิดความรูสึกภูมิใจเมื่อใชสินคา บริการ หรืออะไรที่เกี่ยวของกับตราสินคานี้ และ
ระดับสูงสุด คือ ความหลงใหลในตราสินคา (Passion) ลูกคาเกิดความเชื่อวาตราสินคานี้สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูก คาไดจนเอาตัวเองผูกติดกับตราสินคานั้น งานวิจัย ดังกลาวได
สรุปวาเมื่อลูกคาเกิดความผูกพันกับตราสินคามีผลทําใหสามารถเพิ่มผลกําไรทางธุรกิจ ยอดขาย
และ ความสัมพันธกับลูกคา
3. การวัดความผูกพันตอตราสินคา
เครื่องมือในการวัดความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ตามแนวคิด Gallop (2006) ได
แบงความผูกพันตอตราสินคานี้ออกเปนดานเหตุผลและดานอารมณ โดยดานอารมณสามารถแบง
ออกได เปน 4 ระดั บ ได แก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (Confidence) ความซื่อสัตยใ นตราสินคา
(Integrity) ความภูมิใจในตราสินคา (Pride) และความหลงใหลในตราสินคา (Passion) จากขอ
คําถาม 11 ขอไดแก
การวัดความผูกพันดานเหตุผล
1. คุณมีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินคาอยางไร
2. คุณมีความอยากที่จะเลือกใชหรือซื้อซ้ําในตราสินคาอยางไร
3. คุณมีความอยากที่จะแนะนําในตราสินคาใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของอยางไร
การวัดความผูกพันดานอารมณในระดับความเชื่อมั่นในตราสินคา
4. ฉันสามารถเชื่อมั่นในตราสินคานี้
5. ฉันไดรับทุกอยางที่ตราสินคานี้บอกไว
การวัดความผูกพันดานอารมณในระดับความซื่อสัตยในตราสินคา
6. ฉันรูสึกวาไดรับการดูแลอยางยุติธรรมจากตราสินคานี้
7. ถาเกิดปญหากับตราสินคานี้ ฉันสามารถไดรับการแกปญหาอยางเปนที่นาพอใจ
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การวัดความผูกพันดานอารมณในระดับความภูมิใจในตราสินคา
8. ฉันรูสึกภูมิใจที่ไดใชตราสินคานี้
9. ฉันรูสึกวาไดรับการใหเกียรติจากตราสินคานี้
การวัดความผูกพันดานอารมณในระดับความหลงใหลในตราสินคา
10. ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสมสําหรับฉัน
11. ฉันไมสามารถจินตนาการโลกโดยปราศจากตราสินคานี้
Gallup ไดสรางชุดคําถามหรือระเบียบวิธีวิจัยที่เขาถึงทัศนคติ ความรูสึก และความ
คิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการนั้นๆขององคกรตา งๆ จนเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก
นอกจากนั้นยังมีการคนควาวิจัย และพัฒนาตัวแบบ รวมถึงการรวบรวมฐานขอมูลจากประสบการณ
งานวิจัยตางๆ มาอยางยาวนาน จนเรียกไดวาสามารถตอบคําถามแกองคกรที่วาจางใหทําสํารวจได
เปนอยางดี The Gallup Path ตัวแบบที่ใชในการคนหา Customer Engagement ซึ่งอธิบายการ
ตัดสินใจของคนตอการใชสินคาและบริการนั้นๆ วามาจาก 2 เหตุผลคือ จากเหตุผล (Rational) และ
จากความรูสึก (Emotional)
ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสมสําหรับฉัน
ฉันไมสามารถจินตนาการโลกโดยปราศจากตราสินคานี้

ความหลงใหล
ความภูมิใจ
ความซื่อสัตย
ความเชื่อมั่น

ฉันรูสึกภูมิใจที่ไดใชตราสินคานี้
ฉันรูสึกวาไดรับการใหเกียรติจากตราสินคานี้
ฉันรูสึกวาไดรับการดูแลอยางยุติธรรมจากตราสินคานี้
ถาเกิดปญหากับตราสินคานี้ ฉันสามารถไดรับการ
แกปญหาอยางเปนที่นาพอใจ
ฉันสามารถเชื่อมั่นในตราสินคานี้
ฉันไดรับทุกอยางที่ตราสินคานี้บอกไว

ดวยเหตุนี้เครื่องมือดังกลาวจึงเขามาเพื่อวัดความสัมพันธหรือความผูกพันระหวาง
ผูใชบริการกับสินคาและบริการนั้นๆ (รวมถึงความเปนองคกรดวย) โดยแบงออกเปน 4 ระดับใน
ลักษณะคลายพีรามิด ชั้นลางสุดคือ Confidence อธิบายวาลูกคาจะตัดสินใจซื้อหรือใชสินคาและ
บริการของ Brand นั้นๆ ก็ตอเมื่อเกิดความเชื่อมั่นวาเมื่อซื้อไปแลวจะไดรับคุณคาเปนไปตามที่
คาดหวัง ชั้นถัดขึ้นมาเปน Integrity นั่นหมายความวาถาทดลองใชไปแลวเกิดพบปญหา จะตอง
ไดรับการแกไขอยางดี ความรูสึกที่ดีดังกลาวจะพัฒนาตอมาจนถึงชั้นที่ถัดขึ้นมาอีกเรียกวา Pride คือ
เกิดความภาคภูมิใจหรือประทับใจ จนถึงขั้นสูงสุดเรียกวา Passion ขั้นนี้ลูกคาจะมีความรูสึกเหมือ น
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เปนสวนหนึ่งขององคกรหรือตราสินคานั้น มีความรูสึกรวมเหมือนเปนเจาของ บอยครั้งจะออกรับ
แทนเสียดวยซ้ํา เมื่อพบวามีใครก็ตามมากลาวหาในทางที่เสียหาย
จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของลูก คาตอตราสินคาดังกลาวขางตน Gallop
(2004)ไดแบงประเภทลูกคาออกเปน 3 ประเภท
1. ลูกคาลูกคาที่มีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged)
2. ลูกคาที่มีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged)
3. ลูกคาที่ไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged)
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
4.1 ความหมายการบริการ
Phillip Kotler et al (1999, อางใน พิมพวลัญช พินธุประภา, 2545) กลาววา การ
บริการหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆที่กลุมบุคคลหนึ่งไมสามารถจับตองไดและไมไดสงผล
ของความเปนเจาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจจะไมรวมอยูกับสินคาที่มีตัวตนก็ได ซึ่ง
ลักษณะของการบริการมีลักษณะที่แตกตางไปจากสินคาหรือผลิตภัณฑทั่วไปเมื่อเกี่ยวพันกับการ
ดําเนินการทางธุรกิจซื้อขายสินคาและบริการดังนี้
1. สาระสําคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําที่
ผูใหบริการปฏิบัติตอผูรับบริการขณะที่กระบวนการบริการเกิดขึ้น ผูซื้อหรือผูรับบริการจึงไม
สามารถทราบลวงหนาไดวาจะไดรับการปฏิบัติเชนใดจนกวากิจกรรมการใหบริการจะเกิดขึ้น การ
ตัดสินใจ ซื้อบริการจึงจําเปนตองขึ้นอยูกับความไววางใจ ซึ่งแตกตางจากการซื้อสินคาทั่วไปที่
ผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนที่จะตัดสินใจซื้อได การบริการทําไดเพียงการให
คําอธิบายสิ่งที่ลูกคาจะไดรับ หรือการอางอิงประสบการณที่ผูอื่นไดเคยใชบริการมาแลว
2. สิ่งที่จับตองไมได (Intangibility) การบริการมีลักษณะเปนสิ่งที่จับตองไมไดและไม
อาจสัมผัสไดกอนที่จะมีการซื้อเกิดขึ้น กลาวคือผูซื้อหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือ
กอนที่จะตกลงใจซื้อเหมือนกั บการซื้อสินคาทั่วไป และประสบการณเดิมที่ไดรับประกอบการ
ตัดสินใจซื้อบริการนั้นๆ โดยผูซื้ออาจกําหนดกฎเกณฑเกี่ย วกับคุณภาพหรือประโยชนของการ
บริการที่ตนควรไดรับ แลวจึงตัดสินใจเลือกบริการที่ตรงกับความตองการดังกลาว
3. ลักษณะที่แบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะที่ไมอาจ
แยกออกจากตัวบุคคล หรืออุปกรณเครื่องมือที่ทําหนาที่เปนผูใหบริการหรือผูขายบริการ ซึ่งการ
ผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันกับการขายบริการ ซึ่ง
แตกตางกับตัวสินคาที่มีการผลิตการขายสินคาแลว จึงเกิดการบริโภคภายหลัง นอกจากนี้ การ
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ดําเนินการบริการไมสามารถแบงแยกสวนประกอบในตัวของมันเองออกจากกันเหมือนกับการผลิต
สินคาทั่วไปได ผูใหบริการจะเปนผูขายบริการโดยตรงแกผูบริโภค ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มใหบริการจนกระทั่งบริการนั้น สิ้นสุดลง ทั้งนี้ผูบริโภคจะมี สวนรวมใน
กระบวนการใหบริการขณะนั้นดวย โดยทําหนาที่เปนผูรับบริการจากผูใหบริการในเวลาเดียวกัน
4. ลักษณะที่แตกตางไมคงที่ (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะที่ไมคงที่และไม
สามารถกําหนดมาตรฐานที่แนนอน เนื่องจากการบริการแตละแบบขึ้นอยูกับผูใหบริการแตละคน
ซึ่งมีวิธีการใหบริการเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผู
ใหบริการคนเดียวกันแตตางวาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูให
บริการ ผูรับบริการ ชวงเวลาของการบริการ และสภาพแวดลอมขณะบริการที่แตกตางกัน
5. ลักษณะที่ไมส ามารถเก็บรักษาไวได (Perishability) การบริการมีลักษณะที่ไ ม
สามารถเก็บรักษาหรือเก็บสํารองไวไดเหมือนสินคาทั่วไป เมื่อไมมีความตองการใชบริการจะเกิด
เปนความสูญเปลาที่ไมอาจเรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงมีการสูญเสียคอนขาง
สูง
6. ลักษณะที่ไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non-Ownership) การบริการมี
ลักษณะที่ไมมีความเปนเจาของเมื่อมีการซื้อบริการเกิดขึ้น ซึ่งแตกตางจากซื้อสินคาทั่วไปอยางเห็น
ไดชัด เพราะเมื่อผูซื้อจายเงินซื้อสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะที่ผูซื้อ
จายเงินซื้อบริการใด ผูซื้อจะไดรับตามเงื่อนไขของการบริการแตละประเภท เพราะการบริ การไมใช
สิ่งของแตเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทํานั้น
4.2 ประเภทของธุรกิจบริการ
James A. and Mona J. Fitzsimmons (2004:85) ไดแบงธุรกิจบริการออกเปน 2
ประเภทโดยแบงตามการปฏิสัมพันธกับลูกคา โดย วัดจากอัตรารอยละของเวลาที่ลูกคาอยูในระบบ
ที่เกี่ยวของกับเวลาของการให บริการทั้งหมดไดแก
1. บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) การทํากิจกรรมทางธุรกิจ จะตอง
อยูใกลชิดกับลูกคา ในขบวนการการผลิตจะเกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง บริษัทตองการพนักงานที่มี
ทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธไดอยางดีเยี่ยมเชน รานอาหาร โรงแรม รานตัดผม เปนตน
2. บริการพึ่งตนเอง (Low-contact services) การทํากิจกรรมทางธุรกิจ จะตองมี
สถานที่ใกลกับผูผลิต ขนสง หรือแรงงาน ลูกคาจะไมไดเขามารวมอยูในขบวนการหลักของการ
ผลิ ต ทั ก ษะที่ จํา เป นของพนั ก งานต องการเพีย งความชํานาญเฉพาะด าน เช น ซุป เปอรม ารเก็ ต
ประกันภัย เคเบิ้ลทีวี เปนตน
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
Roger Hallowell (1996) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคากับ
ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ว า มี ผ ลในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล า วคื อ ถ า ลู ก ค า พึ ง พอใจมาก ผล
ประกอบการของธุ ร กิ จ ก็ จ ะดี ม าก โดยงานวิ จั ย ได ศึ ก ษาจากธุ ร กิ จ ธนาคาร โดยแบ ง เป น การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมของธนาคารเทียบกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของธนาคาร
(Return on Asset) และความพึงพอใจตอปจจัยหลักของธนาคารไดแก บริการและราคา จากการกลุม
ลูกคารายยอยของธนาคารในสหรัฐอเมริกาจํานวน 12,000 ราย โดยใชวิธีสมการถดถอยในการ
ทดสอบความสั ม พั นธ ข องสมมุ ติ ฐาน พบว าถ าสามารถเพิ่ม ความพึง พอใจของลูก ค าทํ าใหผ ล
ประกอบการของธนาคารเพิ่มขึ้นเปนลักษณะของสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) โดย
การที่ลูกคามีความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มผลกําไรใหกับธุรกิจธนาคาร กลาวคือทํา
ใหธุรกิจธนาคารสามารถเพิ่มกําไรที่เกิดจากตัวบัญชีธนาคารโดยตรง และจากการขายผลิตภัณฑ
สวนอื่นๆเพิ่มดวย
Gallop Press (2006) ไดกลาวถึงความผูกพันตอตราสินคาวา คือการที่ลูกคามีความ
ผูกพันกับตราสินคาในดานเหตุผลและเปนระดับที่ลูกคาเกิดความผูกพันทางดานอารมณ มีความรัก
ในตราสินคา และรูสึกเปนเจาของ มีแนวโนมที่จะใชตลอดไปและหาลูกคาเพิ่มใหโดยความเต็มใจ
โดยทําใหลูกคามีสวนรวมในการกําหนดสินคาและบริการ ทําใหเกิดการหลงใหลในสินคาและ
บริการ ซึ่งแบงความผูกพันตอตราสินคานี้ออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับแรกคือความเชื่อมั่นในตรา
สินคา (Confidence) ลูกคาเกิดความมั่นใจที่จะใชตราสินคานั้นๆ ระดับที่สองคือ ความซื่อสัตยใน
ตราสินคา (Integrity) ลูกคาเกิดความเชื่อมั่นวาตราสินคานี้ความนาเชื่อถือไมวาอยางไรตราสินคานี้
พรอมจะรับผิดชอบและแกไขในกรณีที่เกินปญหาตางๆ ระดับที่สามไดแก ความภูมิใจในตราสินคา
(Pride) ลูกคาเกิดความรูสึกภูมิใจเมื่อใชสินคา บริการ หรืออะไรที่เกี่ยวของกับตราสินคานี้ และ
ระดับสูงสุด คือ ความหลงใหลในตราสินคา (Passion) ลูกคาเกิดความเชื่อวาตราสินคา นี้สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดจนเอาตัวเองผูกติดกับตราสินคานั้น จากการศึกษาผูใชบริการ
ในธุรกิจตางๆ 6 ชนิดไดแก ยานยนต ธนาคาร คาปลีก ธุรกิจออนไลน เครื่องใชไฟฟา และสายการ
บิน ทั้งสินจํานวน 3,611 ตัวอยางดวยวิธีการวิเคราะหการตอบสนอง (Responses Analysis) พบวา
ลูกคามีความผูกพันทางดานอารมณกับตราสินคาใน 5 ธุรกิจ กลาวคือลูกคามีความผูกพันทางดาน
อารมณ ทั้ง 4 ระดั บไดแก ความเชื่ อมั่นในตราสินคา (Confidence) ความซื่อสัตยในตราสินคา
(Integrity) ความภูมิใจในตราสินคา (Pride) ความหลงใหลในตราสินคา (Passion) โดยรวมมีจํานวน
มากกวารอยละ 30 ยกเวนธุรกิจสายการบินที่ลูกคามีความผูกพันทางดานอารมณกับตราสินคาใน
ระดับต่ํา ซึ่งมีจํานวนเพียงรอยละ 19
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Gallop Press (2004) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอตราสินคา กับ
ยอดขายปลีก และความผูกพันของพนัก งานกับยอดขายปลีก จากกลุม ตัวอยางรวม 10 บริษัท
ประกอบดวย1979 หนวยธุรกิจ แยกเปนพนักงานจํานวน 67,072 คน และลูกคาจํานวน 214,656
โดยวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อใชทดสอบสมมุติฐานในแตละหนวยธุรกิจวาความผูกพันลูกคา
ตอตราสินคามีความสัมพันธในทางบวกกับยอดขายและความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ
ในทางบวกกั บ ยอดขาย โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชเ ก็ บ ข อ มู ล ประกอบด วยแบบคํ า ถาม 3 ชุ ด คื อ 1)
แบบสอบถามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 2) แบบวัดผลความผูกพันตอตราสินคา 3) แบบวัดระดับ
ความผูกพันของพนักงาน สถิติที่ใชในการทดสอบ สมมุติฐาน คือสหสัมพันธ แบบเพียรสันและ
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 พบว า ความผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า มี
ความสั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ ยอดขายด ว ยค า r เท า กั บ 0.22 และความผู ก พั น ของพนั ก งานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับยอดขายดวยคา r เทากับ 0.18 ตามลําดับ
J.E.(Joe) Barth (2007) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันของลูกคาและการดําเนินกิจการที่มี
ประสิท ธิ ภาพของร า นขายปลีก ไวน ศึกษาโดยใชวิธี การประยุก ตใ ชส มการเสนตรงโดยไมอิง
พารามิเตอรเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด ( Data Envelopment Analysis)โดยใหยอดขาย,จํานวนชั่วโมงที่
ทํางาน และ จํานวนสินคาคงคลัง เปนปจจัยนําเขา เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหวาง รานขายไวน
แบบเกาและรานขายไวนที่สรางขึ้นใหมจํานวน 5 ชุมชนที่แตกตางกัน ซึ่งรานขายไวนที่สรางใหม
จะมี หองทดสอบไวน ,หองเรียนและหองทดลองไวน เพื่อใหเกิดความคุนเคยและความผูกพันกับ
ลูกคา ดีกวารานขายไวนแบบเกา ผลการศึกษาพบวา รานขายไวนแบบใหม ที่มีหองทดสอบไวน ,
หองเรียนและหองทดลองไวน มียอดขายที่ดีกวารานขายไวนแบบเกา
มนตทิพย ทํานอง (2550) ไดศึกษาการวัดความจงรักภักดีตอตรายี่หอของผูบริโภค ใน
จังหวัดเชียงใหมกรณีศึกษา ตรายี่หอเดอะพิซซซา คอมปะนี และพิซซา ฮัท จํานวน 400 ราย โดย
กําหนดตัวอยางแบบโควตา แบงตามชวงอายุ วิธีการวัดความจงรักภักดีตอตรายี่หอประกอบดวย 8
ตัวชี้วัด ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมตัววัดความจงรักภักดีดานพฤติกรรม ประกอบดวย
ราคาที่ ทํ า ให เปลี่ ย นตรายี่ ห อ ความสวามิภัก ดิ์ ตอตรายี่หอ ความยืดหยุนตอราคา และสวนแบง
คา ใช จา ยในการบริ โภคพิ ซ ซ า ตรายี่หอที่ชื่นชอบ และกลุม ตัววัดความจงรัก ภัก ดีดานทัศ นะคติ
ประกอบดวยทัศนคติตอพฤติกรรมที่แสดงความจงรักภักดี ตรายี่หอที่ชื่นชอบ โอกาสที่จะบอกตอ
และทัศนคติตอตรายี่หอ พบวาผูบริโภคพิซซาในจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมมีความจงรักภักดีตอ
ตรายี่หอในระดับปานกลาง และสามารถจําแนกตามระดับความจงรักภักดีตอตรายี่หอไดเปน 3 กลุม
คือกลุมที่มีความจงรักภักดีในระดับสูง มีพฤติกรรม คือผูบริโภคจะเจาะจงรับประทานพิซซาตรา
ยี่หอที่ชอบมากที่สุดเทานั้น และเปนผูชักชวนผูอื่นไปรับประทานพิซซาตรายี่หอที่ตนชอบมากที่สุด
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เพียงยี่หอเดียว โดยที่ราคาและโปรโมชั่นไมมีอิทธิพลตอการเลือกตรายี่หอ รายจายสวนใหญจะใช
รั บ ประทานเฉพาะพิ ซ ซ า ตรายี่ ห อ ที่ช อบมากที่ สุ ด ด า นทั ศ นคติ พบวา ตรายี่ห อ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ผูบริโภคสูง เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญตอตรายี่หอมากที่สุด โดยรูสึกประทับใจตั้งแตครั้ง
แรกที่ไดทําความรูจักตรายี่หอนั้นไมตองการเปลี่ยนไปรับประทานพิซซาตรายี่หออื่น ผูบริโภคจะ
นึ ก ถึ ง ตรายี่ ห อที่ ตนเองชอบเป นอันดับ แรกและเลือกรับ ประทานเพีย งตรายี่หอที่ช อบอยู เสมอ
ตองการบอกตอขอดีไปยังบุคคลรอบขางและพรอมที่จะปกปองตรายี่หอที่ตนชอบ เมื่อตองการ
รับประทานพิซซาผูบริโภคจะนึกถึงตรายี่หอที่ชอบเนื่องจากมีความผูกพันและรูสึกตื่นเตนที่จะได
รับประทานพิซซาตรายี่หอที่ชอบ โดยไมเปลี่ยนใจไปรับประทานพิซซาตรายี่ หออื่น
สําหรับผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีตอตรายี่หอในระดับต่ํา ผูบริโภครับประทานได
ทุกตรายี่หอขึ้นอยูกับราคา สวนลด และโปรโมชั่นเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายกับตรายี่หออื่น และมี
ทัศนคติที่ไมใหความสําคัญตอตรายี่หอ ไมความรูสึกผูกพันและสามารถเปลี่ ยนไปรับประทาน
พิซซาตรายี่หออื่นไดตลอดเวลา

