
บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของธุรกิจบริการ
ไดแบงผลการศึกษาออกเปน 2  ตอนดังน้ี

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการโดยรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคา ประกอบดวย ดานความ

เชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความ
หลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการแยกตามบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน และบริการ
พึ่งตนเอง

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลความผูกพันตอตราสินคา ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตรา

สินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความหลงใหลในตรา
สินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ

สวนที่ 3 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคา ประกอบดวย ดานความ
เชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความ
หลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล  จําแนกตามประเภทบริการ

สวนที่ 4 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการประเภทพึ่ง
ผูปฏิบัติงานและบริการพึ่งตนเอง ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตย
ในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล
จําแนกตามเพศ  และอายุ



19

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการโดยรวม

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ จํานวน รอยละ
บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 210 50.0
บริการพึ่งตนเอง 210 50.0

รวม 420 100.0

จากตารางที่ 1  กลุมตัวอยางไดแบงเปน 2 ประเภทบริการ คือประเภทบริการที่พึ่ง
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 210 รายคิดเปนรอยละ 50.0 ประเภทบริการพึ่งตนเอง จํานวน 210 ราย คิดเปน
รอยละ 50.0

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย 194 46.2
หญิง 226 53.8

รวม 420 100.0

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 53.8 เปนเพศชาย
รอยละ 46.2
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 20 ป 14 3.4
21-30 ป 226 53.8
31 – 40 ป 148 35.2
41 ปขึ้นไป 32 7.6

รวม 420 100.0

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 21-30 ป รอยละ 53.8
รองลงมาอายุ 31-40 ป รอยละ 35.2 อายุ 41 ปขึ้นไป รอยละ 7.6 และอายุ ไมเกิน 20 ป รอยละ 3.4

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน รอยละ
นักเรียน/นักศึกษา 104 24.6
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 75 17.9
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 117 27.9
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 84 20.0
อาชีพอิสระ ทนายความ แพทย 36 8.6
เกษียณราชการ / แมบาน 4 1.0

รวม 420 100.0

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง
รอยละ 27.9  รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 24.6 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว รอยละ 20.0
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.9 อาชีพอิสระ ทนายความ แพทย รอยละ 8.6 และ
เกษียณราชการ / แมบาน รอยละ 1.0
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ
ไมเกิน 10,000 บาท 144 34.3
10,000-15,000 บาท 80 19.0
15,001-20,000 บาท 48 11.4
20,001-25,000 บาท 86 20.5
25,001-30,000 บาท 20 4.8
30,001 บาทขึ้นไป 42 10.0

รวม 420 100.0

จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท
รอยละ 34.3 รองลงมา 20,001-25,000 บาท รอยละ 20.5 10,000-15,000 บาท รอยละ 19.0
15,001-20,000 บาท รอยละ 11.4 30,001 บาทขึ้นไป รอยละ 10.0 และ25,001-30,000 บาท รอยละ
4.8
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สวนท่ี 2 การวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ ประกอบดวยดานความเชื่อมั่นในตรา
สินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา
และดานเหตุผล

ตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) จําแนกตามการวัด
ความผูกพันตอตราสินคา

การวัดความผูกพันตอตราสินคา คาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา
(Cronbachs’ Alpha Coefficient)

1. ความเช่ือม่ันในตราสินคา (Confidence)
1.1 ความเช่ือม่ันในตราสินคา
1.2 การไดรับทุกอยางที่ตราสินคานี้โฆษณาประชาสัมพันธ

0.8627

2. ความซ่ือสัตยในตราสินคา (Integrity)
2.1 การไดรับการดูแลอยางยุติธรรมจากตราสินคา
2.2 เม่ือเกิดปญหากับตราสินคาไดรับการแก

ปญหาอยางเปนที่นาพอใจ

0.9310

3. ความภูมิใจในตราสินคา (Pride)
3.1 รูสึกภูมิใจที่ไดใชตราสินคานี้
3.2 เม่ือเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรตอิยางย่ิง

0.751

4. ความหลงใหลในตราสินคา (Passion)
4.1 ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม
4.2 รูสึกหลงใหลในตราสินคานี้

0.7525

5. ดานเหตุผล
5.1 มีความพึงพอใจอยางย่ิงในตราสินคา
5.2 รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการอยูเสมอ
5.3 อยากที่จะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนที่เก่ียวของไปซ้ือ/ใช

บริการ

0.8950

จากตารางที่ 6 พบวาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม การวัดความผูกพันตอตรา
สินคาเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) พบวามี
ระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังน้ี ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา (0.8627) ดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา (0.9310) ดานความภูมิใจในตราสินคา (0.751) ดานความหลงใหลในตราสินคา (0.7525)
และดานเหตุผล (0.8950)
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามดานความเชื่อมั่นในตราสินคา

ดานความเช่ือมั่นในตรา
สินคา

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

(แปลผล)
S.D.เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอย

เห็นดวย
ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ความเช่ือม่ันในตราสินคา
113

(26.9)
138

(32.9)
165

(39.3)
4

(1.0)
0

(0.0)

3.86
(มีความ

ผูกพันสูง) 0.83
การไดรับทุกอยางที่ตรา
สินคาไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว

25
(6.0)

227
(54.0)

131
(31.2)

37
(8.8)

0
(0.0)

3.57
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง) 0.74

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.71
(มีความ

ผูกพันสูง) 0.78

จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมีความผูกพันสูง (คาเฉลี่ย 3.71) ตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา โดยมีความผูกพันตอปจจัย
ยอยอยูในระดับมีความผูกพันสูง คือความเชื่อมั่นในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.86) และมีความผูกพัน
ปานกลาง  ไดแก การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณาประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ย 3.57)
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา

ดานความซื่อสัตยในตรา
สินคา

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

(แปลผล)
S.D.เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอย

เห็นดวย
ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

การรูสึกวาไดรับการดูแลเปน
อยางดีเม่ือเขาใชบริการ 1

(0.2)
89

(21.2)
238

(56.7)
92

(21.9)
0

(0.0)

3.00
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.66

การไดรับการแกไขปญหา
เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นจากการใช
บริการจนเปนที่พอใจ

1
(0.2)

45
(10.7)

279
(66.4)

95
(22.6)

0
(0.0)

2.89
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.57

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

2.94
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.62

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.94) ตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา โดยมีความผูกพัน
ตอปจจัยยอยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง เรียงลําดับคือ การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยาง
ดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.00) และการไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใช
บริการจนเปนที่พอใจ (คาเฉลี่ย 2.89)
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ดานความภูมิใจในตราสินคา

ดานความภูมิใจในตราสินคา

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

(แปลผล)
S.D.เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอย

เห็นดวย
ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

รู สึกภูมิใจที่ได ซ้ือสินคา/ใช
บริการ 6

(1.4)
252

(60.0)
146

(34.8)
16

(3.8)
0

(0.0)

3.59
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.59

เม่ือเขาไปใชบริการพนักงาน
ใหเกียรติอยางย่ิง 2

(0.5)
56

(13.3)
258

(61.4)
104

(24.8)
0

(0.0)

2.90
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.62

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.25
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.61

จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพัน โดยรวมมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.25) ตอดานความภูมิใจในตราสินคา โดยมีความผูกพันตอ
ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง คือรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ
(คาเฉลี่ย 3.59) และเมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 2.90)
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามดานความหลงใหลในตราสินคา

ดานความหลงใหลในตรา
สินคา

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

(แปลผล)
S.D.เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอย

เห็นดวย
ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

ตราสินคานี้ เปนตราสินคาที่
เหมาะสม 1

(0.2)
217

(51.7)
162

(38.6)
40

(9.5)
0

(0.0)

3.43
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.66

รูสึกหลงใหลในตราสินคา
1

(0.2)
22

(5.2)
280

(66.7)
117

(27.9)
0

(0.0)

2.78
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.54

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.10
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.60

จากตารางที่ 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอ โดยรวมมีคาเฉลี่ย
ในมีความผูกพันในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) ตอดานความหลงใหลในตราสินคา โดยมีความ
ผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในมีความผูกพันปานกลาง คือตราสินคาน้ีเปนตราสินคาที่เหมาะสม
(คาเฉลี่ย 3.43) และรูสึกหลงใหลในตราสินคาในระดับไมมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 2.78)
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ดานเหตุผล

ดานเหตุผล

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

(แปลผล)
S.D.เห็นดวย

อยางย่ิง
เห็นดวย เฉยๆ ไมคอย

เห็นดวย
ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

มีความพึงพอใจอยางย่ิงในตรา
สินคา 2

(0.5)
223

(53.1)
147

(35.0)
48

(11.4)
0

(0.0)

3.43
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.70

รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการ
อยูเสมอ 9

(2.1)
63

(15.0)
236

(56.2)
112

(26.7)
0

(0.0)

2.93
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.71

อยากที่จะแนะนําใหเพ่ือนหรือ
คนที่เก่ียวของไปซ้ือสินคา/ใช
บริการ

6
(1.4)

33
(7.9)

266
(63.3)

115
(27.4)

0
(0.0)

2.83
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.62

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.06
(มีความ

ผูกพันปาน
กลาง)

0.67

จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพัน โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมี
ความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.06) ตอดานเหตุผล โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูใน
มีความผูกพันปานกลาง คือ มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.43) รูสึกอยากกลับมา
ซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.93) และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อ
สินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.83)
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ตารางที่ 12 แสดงสรุปคาเฉลี่ยและระดับความผูกพันตอความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของ
ธุรกิจบริการ

ความผูกพันตอตราสินคา คาเฉลี่ย ระดับความผูกพัน
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา 3.71 มีความผูกพันสูง
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา 2.94 มีความผูกพันปานกลาง
ดานความภูมิใจในตราสินคา 3.25 มีความผูกพันปานกลาง
ดานความหลงใหลในตราสินคา 3.10 มีความผูกพันปานกลาง
ดานเหตุผล 3.06 มีความผูกพันปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 3.21 มีความผูกพันปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความผูกพันตอตราสินคาใน
ระดับสูง ไดแก ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา และ ใหระดับความผูกพันตอตราสินคา ในระดับมี
ความผูกพันปานกลาง ไดแก ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดาน
ความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการแยกตามบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน และบริการพึ่งตนเอง

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ

เพศ พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ชาย 112 53.3 82 39.0
หญิง 98 46.7 128 61.0

รวม 210 100.0 210 100.0

จากตารางที่ 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานเปนเพศชาย
รอยละ 53.3 เปนเพศหญิง รอยละ 46.7

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองเปนเพศชาย รอยละ 61.0 เปนเพศหญิง
รอยละ 39.0

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ
อายุ พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 20 ป 4 1.9 10 4.8
21-30 ป 112 53.3 114 54.3
31 – 40 ป 76 36.2 72 34.3
41 ปขึ้นไป 18 8.6 14 6.7

รวม 210 100.0 210 100.0

จากตารางที่ 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญ
อายุ 21-30 ป รอยละ 53.3 รองลงมาอายุ 31-40 ป รอยละ 36.2 อายุ 41 ปขึ้นไป รอยละ 8.6 และอายุ
ไมเกิน 20 ป รอยละ 1.9
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ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองสวนใหญอายุ 21-30 ป รอยละ 54.3
รองลงมาอายุ 31-40 ป รอยละ 34.3 อายุ 41 ปขึ้นไป รอยละ 6.7 และอายุ ไมเกิน 20 ป รอยละ 4.8

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
นักเรียน/นักศึกษา 48 22.9 56 26.7
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 44 21.0 31 14.8
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 53 25.2 64 30.5
คาขาย หรือธุรกิจสวนตัว 43 20.5 41 19.5
อาชีพอิสระ ทนายความ แพทย 22 10.5 14 6.7
เกษียณราชการ / แมบาน 0 0.0 4 1.9

รวม 210 100.0 210 100.0

จากตารางที่ 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง รอยละ 25.2 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 22.9 คาขาย /
ธุรกิจสวนตัว รอยละ 20.5 ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 21.0 อาชีพอิสระ
ทนายความ แพทย รอยละ 10.5

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง
รอยละ 30.5 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 26.7 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว รอยละ 19.5
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.8 อาชีพอิสระ ทนายความ แพทย รอยละ 6.7
เกษียณราชการ / แมบาน รอยละ 1.9
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ไมเกิน 10,000 บาท 72 34.3 72 34.3
10,000-15,000 บาท 38 18.1 42 20.0
15,001-20,000 บาท 30 14.3 18 8.6
20,001-25,000 บาท 50 23.8 36 17.1
25,001-30,000 บาท 2 1.0 18 8.6
30,001 บาทขึ้นไป 18 8.6 24 11.4

รวม 210 100.0 210 100.0

จากตารางที่ 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 34.3 รองลงมา 20,001-25,000 บาท รอยละ 23.8 10,000-
15,000 บาท รอยละ 18.1 15,001-20,000 บาท รอยละ 14.3 30,001 บาทขึ้นไป รอยละ 8.6 และ
25,001-30,000 บาท รอยละ 1.0

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000
บาท รอยละ 34.3 รองลงมาคือ 10,000-15,000 บาท รอยละ 20.0 20,001-25,000 บาท รอยละ 17.1
30,001 บาทขึ้นไป รอยละ 11.4 15,001-20,000 บาท และ25,001-30,000 บาท เทากัน รอยละ 8.6
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สวนท่ี 2 การวัดความผูกพันตอตราสินคา ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความ
ซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล
จําแนกตามประเภทบริการ

ตารางที่ 17 แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) จําแนกตาม
องคประกอบความผูกพันตอตราสินคา

องคประกอบการวัดความผูกพันตอตราสินคา พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
1. ความเช่ือม่ันในตราสินคา (Confidence)

1.1 ความเช่ือม่ันในตราสินคา
1.2 การไดรับทุกอยางที่ตราสินคานี้โฆษณาประชาสัมพันธ

0.87 0.86

2. ความซ่ือสัตยในตราสินคา (Integrity)
2.1 การไดรับการดูแลอยางยุติธรรมจากตราสินคา
2.2 เม่ือเกิดปญหากับตราสินคาไดรับการแก

ปญหาอยางเปนที่นาพอใจ

0.93 0.93

3. ความภูมิใจในตราสินคา (Pride)
3.1 รูสึกภูมิใจที่ไดใชตราสินคานี้
3.2 เม่ือเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรตอิยางย่ิง

0.68 0.85

4. ความหลงใหลในตราสินคา (Passion)
4.1 ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม
4.2 รูสึกหลงใหลในตราสินคานี้

0.66 0.83

5. ดานเหตุผล
5.1 มีความพึงพอใจอยางย่ิงในตราสินคา
5.2 รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการอยูเสมอ

0.76 0.83

จากตารางที่ 17 พบวาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน องคประกอบความผูกพันตอตราสินคาเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) พบวามีระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังน้ี  ความเชื่อมั่นในตรา
สินคา (0.87) ดานความซื่อสัตยในตราสินคา (0.93) ความภูมิใจในตราสินคา (0.68)  ความหลงใหล
ในตราสินคา (0.66) และดานเหตุผล (0.76)

ความนาเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง องคประกอบความผูกพัน
ตอตราสินคาเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient) พบวา
มีระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังน้ี  ความเชื่อมั่นในตราสินคา (0.86) ดานความซื่อสัตยในตรา
สินคา (0.93) ความภูมิใจในตราสินคา (0.85)  ความหลงใหลในตราสินคา (0.83) และดานเหตุผล
(0.83)
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันดานความเชื่อมั่นในตราสินคา

ดานความเช่ือมั่นในตราสินคา พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.

ความเช่ือม่ันในตราสินคา 3.88
มีความผูกพันสูง 0.81

3.83
มีความผูกพันสูง 0.84

การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาได
โฆษณาประชาสัมพันธไว

3.58
มีความผูกพัน

ปานกลาง 0.74

3.56
มีความผูกพัน

ปานกลาง 0.73
คาเฉลี่ยรวม

(แปลผล)
3.73

มีความผูกพันสูง 0.78
3.70

มีความผูกพันสูง 0.79
แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันโดยรวมตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคามีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันสูง (คาเฉลี่ย
3.73) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันสูงไดแก ความเชื่อมั่นใน
ตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.88) และมีความผูกพันในระดับปานกลาง ไดแก การไดรับทุกอยางที่ตรา
สินคาไดโฆษณาประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ย 3.58)

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันดานความเชื่อมั่น
ในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันสูง (คาเฉลี่ย 3.70) โดยมีความผูกพันตอปจจัย
ยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันสูง ไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.83) และมี
ความผูกพันในระดับปานกลาง ไดแก การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณาประชาสัมพันธไว
(คาเฉลี่ย 3.56)
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ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันดานความซื่อสัตยในตราสินคา

ดานความซื่อสัตยในตราสินคา พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.

การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดี
เม่ือเขาใชบริการ

3.10
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.70

2.89
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.60

การไดรับการแกไขปญหาเม่ือมี
ปญหาเกิดขึ้นจากการใชบริการจน
เปนที่พอใจ

2.97
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.62

2.80
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.52

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.04
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.66

2.85
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.56

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 3.04)
โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง คือการรูสึกวาไดรับ
การดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.10) และการไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหา
เกิดขึ้นจากการใชบริการจนเปนที่พอใจ (คาเฉลี่ย 2.97)

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอดานความ
ซื่อสัตยในตราสินคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.85) โดยมีความ
ผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง คือ การรูสึกวาไดรับการดูแลเปน
อยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.89) และการไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใช
บริการจนเปนที่พอใจ (คาเฉลี่ย 2.80)
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันดานความภูมิใจในตราสินคา

ดานความภูมิใจในตราสินคา พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.

รูสึกภูมิใจที่ไดซ้ือสินคา/ใชบริการ 3.64
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.57

3.54
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.60

เ ม่ือเข าไปใชบริการพนักงานให
เกียรติอยางย่ิง

3.06
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.67

2.73
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.52

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.35
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.62

3.14
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.56

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 3.35) โดย
มีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลางคือรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/
ใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.64) และเมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 3.06)

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอดานความภูมิใจ
ในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) โดยมีความผูกพัน
ตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลางคือรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ
(คาเฉลี่ย 3.54) และเมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 2.73)



36

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันดานความหลงใหลในตราสินคา

ดานความหลงใหลในตรา
สินคา

พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.

ตราสินค านี้ เปนตราสินค าที่
เหมาะสม

3.46
มีความผูกพันปานกลาง

0.63 3.40
มีความผูกพันปานกลาง

0.70

รูสึกหลงใหลในตราสินคา 2.87
มีความผูกพันปานกลาง

0.58
2.69

มีความผูกพันปานกลาง
0.48

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.16
มีความผูกพันปานกลาง 0.60 3.05

มีความผูกพันปานกลาง 0.59

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.16) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลางคือตรา
สินคาน้ีเปนตราสินคาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.46) และไมมีความผูกพันในปจจัยรูสึกหลงใหลในตรา
สินคา (คาเฉลี่ย 2.87)

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอดานความ
หลงใหลในตราสินคา โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 3.05) โดยมีความผูกพันตอปจจัย
ยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลางคือตราสินคาน้ีเปนตราสินคาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย
3.40) และไมมีความผูกพันในปจจัยรูสึกหลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ย 2.69)
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันดานเหตุผล

ดานเหตุผล
พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.
มีความพึงพอใจอยาง ย่ิงในตรา
สินคา

3.48
มีความผูกพันปาน

กลาง

0.66 3.38
มีความผูกพัน

ปานกลาง

0.73

รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการอยู
เสมอ

3.02
มีความผูกพันปาน

กลาง

0.74 2.83
มีความผูกพัน

ปานกลาง

0.65

ฉันอยากที่จะแนะนําใหเพ่ือนหรือ
คนที่เก่ียวของไปซ้ือ/ใชบริการ

2.93
มีความผูกพันปาน

กลาง

0.67 2.73
มีความผูกพัน

ปานกลาง

0.54

คาเฉลี่ยรวม 3.14
มีความผูกพันปาน

กลาง 0.69

2.98
มีความผูกพัน

ปานกลาง 0.64
แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 22 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันตอดานเหตุผล โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 3.14) โดยมีความผูกพันตอ
ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง คือ มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา
(คาเฉลี่ย 3.48) รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.02) ฉันอยากที่จะแนะนําให
เพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อกาแฟ/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.93)

ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันดานเหตุผล
โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.98) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลาง คือ มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.38)
รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.83) และฉันอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่
เกี่ยวของไปซื้อกาแฟ/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.73)
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ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันตราสินคา
องคประกอบความผูกพัน

ตราสินคา
พึ่งผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.
ดานความเช่ือม่ันในตราสินคา 3.73

มีความผูกพันสูง 0.78
3.70

มีความผูกพันสูง 0.79
ดานความซ่ือสัตยในตราสินคา 3.04

มีความผูกพันปาน
กลาง

0.66 2.85
มีความผูกพันปานกลาง

0.56

ดานความภูมิใจในตราสินคา 3.35
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.62

3.14
มีความผูกพันปานกลาง

0.56

ดานความหลงใหลในตรา
สินคา

3.16
มีความผูกพันปาน

กลาง
0.60

3.05
มีความผูกพันปานกลาง

0.59

ดานเหตุผล 3.14
มีความผูกพันปาน

กลาง 0.69

2.98
มีความผูกพันปาน

กลาง 0.64
ความผูกพันโดยรวม 3.28

มีความผูกพันปาน
กลาง

0.67
3.14

มีความผูกพันปาน
กลาง

0.63

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน และ
พึ่งตนเอง มีระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมในระดับมีความ
ผูกพันปานกลาง โดยพบวามีความผูกพันตอองคประกอบเกือบทุกดานอยูในระดับมีความผูกพัน
ปานกลาง ยกเวนดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ที่มีระดับความผูกพันในระดับมีความผูกพันสูง
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ตารางที่ 24 แสดงเปรียบเทียบระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันตอตราสินคา

ความผูกพันตอตราสินคา
พึ่งผูปฏบิัติงาน พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.
ความเช่ือม่ันในตราสินคาอยางย่ิง 3.88

มีความผูกพันสูง
0.81 3.83

มีความผูกพันสูง
0.84

การไดรับทุกอยางตามที่ตราสินคานี้
ไดโฆษณาประชาสัมพันธ

3.58
มีความผูกพันปานกลาง

0.74 3.56
มีความผูกพันปานกลาง

0.73

การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดี
เม่ือเขาใชบริการ

3.10
มีความผูกพันปานกลาง

0.70 2.89
มีความผูกพันปานกลาง

0.60

การไดรับการแกไขปญหาเม่ือมี
ปญหาเกิดขึ้นจากการใชบริการจน
เปนที่พอใจ

2.97
มีความผูกพันปานกลาง

0.62 2.80
มีความผูกพันปานกลาง

0.52

รูสึกภูมิใจที่ไดซ้ือสินคา/ใชบริการ 3.64
มีความผูกพันปานกลาง

0.57 3.54
มีความผูกพันปานกลาง

0.60

เ ม่ือเข าไปใชบริการพนักงานให
เกียรติอยางย่ิง

3.06
มีความผูกพันปานกลาง

0.67 2.73
มีความผูกพันปานกลาง

0.52

ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม 3.46
มีความผูกพันปานกลาง

0.63 3.40
มีความผูกพันปานกลาง

0.70

รูสึกหลงใหลในตราสินคา 2.87
มีความผูกพันปานกลาง

0.58 2.69
มีความผูกพันปานกลาง

0.48

มีความพึงพอใจอยางย่ิงในตราสินคา 3.48
มีความผูกพันปานกลาง

0.66 3.38
มีความผูกพันปานกลาง

0.73

รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการอยู
เสมอ

3.02
มีความผูกพันปานกลาง

0.74 2.83
มีความผูกพันปานกลาง

0.65

อยากที่จะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนที่
เก่ียวของไปซ้ือสินคา/ใชบริการ

2.93
มีความผูกพันปานกลาง

0.67 2.73
มีความผูกพันปานกลาง

0.54

คาเฉลี่ย 3.27
มีความผูกพันปานกลาง 0.67

3.13
มีความผูกพันปานกลาง 0.63

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67-5.00
ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34-3.66
ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.00-2.33
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จากตารางที่ 24 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน และผูที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอองคประกอบตราสินคาในขอยอยในระดับมีความ
ผูกพันสูงไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคาอยางยิ่ง และมีความผูกพันในระดับผูกพันปานกลาง
ไดแก การไดรับทุกอยางตามที่ตราสินคาน้ีไดโฆษณาประชาสัมพันธ และรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/
ใชบริการ รูสึกหลงใหลในตราสินคา การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ การ
ไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใชบริการจนเปนที่พอใจ เมื่อเขาไปใชบริการ
พนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง รูสึกหลงใหลในตราสินคา รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ และ
อยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อสินคา/ใชบริการ

จากแนวคิดเร่ืองการวัดความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของ Gallop (2004)ไดแบง
ประเภทลูกคาออกเปน 3 ประเภทตามคาเฉลี่ยของคําถามทั้ง 11 ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน และแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอองคประกอบตราสินคาใน
ระดับมีความผูกพันปานกลาง เหมือนกัน
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สวนท่ี 3 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจกบริการ ประกอบดวย ดาน
ความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความ
หลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ

ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ยระดับผูกพันตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  จําแนกตามประเภทบริการ

ดานความเช่ือมั่นในตราสินคา
ประเภทบริการ

t-test
Sig.

(2-tailed)
บริการพึ่ง

ผูปฏิบัติงาน
บริการ

พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย

ความเช่ือม่ันในตราสินคา 3.88 3.83 0.591 0.555
การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว 3.58 3.56 0.265 0.791

คาเฉลี่ยรวม 3.73 3.70 0.465 0.642
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  จําแนกตามประเภทบริการ ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเปนเพราะประเภทบริการทั้งสองกลุม สามารถใหบริการแก
ลูกคาไดเปนอยางดีจึงทําใหลูกคามีความพอใจและมีความเชื่อมั่นในตราสินคาไมตางกัน
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามประเภท
บริการ

ดานความซื่อสัตยในตราสินคา

ประเภทบริการ
t-test

Sig.
(2-tailed)

บริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน

บริการ
พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
การรูสึกไดรับการดูแลเปนอยางดีเม่ือเขาใช
บริการ 3.10 2.89 3.344 0.001*

เม่ือเกิดปญหากับตราสินคาไดรับการแกไข
ปญหาอยางเปนที่นาพอใจ 2.97 2.80 3.086 0.002*

คาเฉลี่ยรวม 3.04 2.85 3.328 0.001*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การรูสึกไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ
(คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 3.10 คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.89)  และเมื่อเกิดปญหากับตรา
สินคาไดรับการแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 2.97  คาเฉลี่ย
บริการพึ่งตนเอง 2.80)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของผูใชบริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
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ตารางที่ 27 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคา จําแนกตามประเภท
บริการ

ดานความภูมิใจในตราสินคา

ประเภทบริการ
t-test

Sig.
(2-tailed)

บริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน

บริการ
พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
รูสึกภูมิใจที่ไดซ้ือสินคา/ใชบริการ 3.64 3.54 1.659 0.098
เม่ือเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยาง
ย่ิง 3.06 2.73 5.669 0.000*

คาเฉลี่ยรวม 3.35 3.14 4.433 0.000*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานความภูมิใจในตราสินคา จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในเร่ือง เมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย
บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 3.06  คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.73)    ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความ
ภูมิใจในตราสินคาของผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
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ตารางที่ 28 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตามประเภท
บริการ

ดานความหลงใหลในตราสินคา

ประเภทบริการ
t-test

Sig.
(2-tailed)

บริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน

บริการ
พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม 3.46 3.40 0.955 0.340
รูสึกหลงใหลในตราสินคานี้ 2.87 2.69 3.382 0.001*

คาเฉลี่ยรวม 3.16 3.04 2.262 0.024*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง รูสึกหลงใหลในตราสินคาน้ี (คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน
2.87  คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.69)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคาของ
ผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
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ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ

ดานเหตุผล

ประเภทบริการ
t-test

Sig.
(2-tailed)

บริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน

บริการ
พึ่งตนเอง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
มีความพึงพอใจอยางย่ิงในตราสินคา 3.48 3.38 1.475 0.141
รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/ใชบริการอยูเสมอ 3.02 2.83 2.717 0.007*
อยากที่จะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนที่เก่ียวของ
ไปซ้ือสินคา/ใชบริการ 2.93 2.73 3.353 0.001*

คาเฉลี่ยรวม 3.14 2.98 2.727 0.007*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 29 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในเร่ือง รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 3.02 คาเฉลี่ย
บริการพึ่งตนเอง 2.83) และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อสินคา/ใชบริการ
(คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 2.93 คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.73)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดาน
เหตุผลของผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
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สวนท่ี 4 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการประเภทพึ่งผูปฏิบัติงาน
และบริการพึ่งตนเอง ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา
ดานความภูมิใจในตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภท
บริการ เพศ  และอายุ

4.1 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการประเภทพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน และบริการพึ่งตนเอง จําแนกตามเพศ

ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความเชื่อมั่นในตรา
สินคา  จําแนกตามเพศ

ดานความเช่ือมั่นใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)

เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)ชาย หญิง ชาย หญิง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ความเช่ือม่ันในตรา
สินคา

3.96 3.80
1.413 0.83

3.74 3.89
-1.238 0.23

การไดรับทุกอยางที่
ตราสินคาไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว

3.75 3.39
3.591 0.00*

3.54 3.58
-0.401 0.69

คาเฉลี่ยรวม 3.85 3.59 2.590 0.01* 3.64 3.73 -0.904 0.37
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 30 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา จําแนกตามเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.75 คาเฉลี่ยเพศหญิง 3.39)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดาน
ความเชื่อมั่นในตราสินคาของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม     โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
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บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพันพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยความ
ผูกพันดานเหตุผลมากกวาเพศชาย

ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความซื่อสัตยในตรา
สินคาจําแนกตามเพศ

ดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)

เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)ชาย หญิง ชาย หญิง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
รูสึกวาฉันไดรับการ
ดูแลเปนอยางดีเม่ือฉัน
เขาใชบริการ

3.24 2.95 3.057 0.03* 2.91 2.88 0.462 0.64

เม่ือเกิดปญหากับตรา
สินคาไดรับการแกไข
ปญหาอยางเปนที่นา
พอใจ

3.05 2.88 2.054 0.04* 2.80 2.80 .109 0.91

คาเฉลี่ยรวม 3.15 2.91 2.681 0.01* 2.86 2.84 0.309 0.76
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 31 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองรูสึกวาฉันไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อ
ฉันเขาใชบริการ (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.24 คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.95)    และเมื่อเกิดปญหากับตราสินคา
ไดรับการแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.05 คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.88)  ซึ่ง
คาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
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บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพันพบวาเพศชายมีคาเฉลี่ยความ
ผูกพันดานความซื่อสัตยในตราสินคามากกวาเพศหญิง

ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความภูมิใจในตรา
สินคา จําแนกตามเพศ

ดานความภูมิใจในตรา
สินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)

เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)ชาย หญิง ชาย หญิง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
รู สึ ก ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด ซ้ื อ
สินคา/ใชบริการ

3.72 3.54 2.313 0.02* 3.54 3.55 -0.120 0.90

เ ม่ือเขาไปใชบริการ
พ นั ก ง า น ใ ห เ กี ย ร ติ
อยางย่ิง

3.08 3.04 0.425 0.67 2.73 2.73 0.069 0.95

คาเฉลี่ยรวม 3.40 3.29 1.489 0.138 3.13 3.14 -0.034 0.97
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 32 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความภูมิใจในตราสินคา  จําแนกตามเพศ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ
(คาเฉลี่ยเพศชาย 3.72 คาเฉลี่ยเพศหญิง 3.54)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความภูมิใจในตรา
สินคาของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม     โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนที่มีตอดานความภูมิใจในตราสินคา  จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 33 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความหลงใหลในตรา
สินคา จําแนกตามเพศ

ดานความหลงใหลใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)

เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)ชาย หญิง ชาย หญิง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ตราสินคานี้ เปนตรา
สินคาที่เหมาะสม

3.53 3.38
1.729 0.09 3.37 3.41 -.487 0.63

รู สึกหลงใหลในตรา
สินคา

2.95 2.78
2.129 0.04* 2.68 2.70 -181 0.86

คาเฉลี่ยรวม 3.24 3.08 2.199 0.03* 3.02 3.05 -0.384 0.70
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 33 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-
test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตามเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองรูสึกหลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ยเพศ
ชาย 2.95 คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.78)  ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคาของ
เพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม     โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพันพบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ย
ความผูกพันดานดานความหลงใหลในตราสินคามากกวาเพศชาย
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ตารางที่ 34 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานเหตุผล จําแนกตามเพศ

ดานเหตุผล
บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)

เพศ

t-test
Sig.

(2-tailed)ชาย หญิง ชาย หญิง

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
มีความพึงพอใจอยาง
ย่ิงในตราสินคา

3.56 3.38
2.025 0.04*

3.37 3.38
-0.164 0.87

รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/
ใชบริการอยูเสมอ

3.08 2.95
1.277 0.20

2.84 2.83
0.144 0.89

อยากที่จะแนะนําให
เพ่ือนหรือคนที่
เก่ียวของไปซ้ือ/ใช
บริการ 2.99 2.87

1.329 0.16

2.74 2.73

0.226 0.82

คาเฉลี่ยรวม 3.32 3.16 1.704 0.09 2.98 2.98 -0.055 0.984
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 34 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานเหตุผล จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ละเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง  มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.56 คาเฉลี่ย
เพศหญิง 3.38) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานเหตุผลของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง

การทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานเหตุผล จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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4.2 ขอมูลการเปรียบองคประกอบความผูกพันความผูกพันตอตราสินคา
ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  ดานความซื่อสัตยในตราสินคา  ดานความภูมิใจใน
ตราสินคา  ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามอายุ

ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความเชื่อมั่นในตรา
สินคา  จําแนกตามอายุ

ดานความเช่ือมั่นใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)

อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ความเช่ือม่ันในตรา
สินคานี้

3.69 4.12
-3.917 0.00* 3.92 3.71 1.793 0.07

การไดรับทุกอยางที่
ตราสินคานี้ไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว

3.42 3.78
-3.605 0.00*

3.57 3.55
0.254 0.80

คาเฉลี่ยรวม 3.56 3.95 -4.016 0.00* 3.75 3.63 1.145 0.254
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 35 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบ
สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  จําแนกตามอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง ความเช่ือม่ันในตราสินคานี้ (คาเฉลี่ยอายุตํ่า
กวา 31 ป 3.69 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 4.12) และในเร่ือง ไดรับทุกอยางที่ตราสินคาน้ีไดโฆษณา
ประชาสัมพันธไว  (คาเฉลี่ยอายุตํ่ากวา 31 ป 3.42 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.78)  ซึ่งคาเฉลี่ยความ
ผูกพันตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคาของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไปมากกวาคาเฉลี่ยของกลุมอายุตํ่า
กวา 31 ป

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา  จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพันพบวากลุมอายุตํ่ากวา 31 ปมี
คาเฉลี่ยความผูกพันดานความเชื่อมั่นในตราสินคามากกวากลุมอายุ 31 ปขึ้นไป

ตารางที่ 36 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความซื่อสัตยในตรา
สินคา จําแนกตามอายุ

ดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)

อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
รูสึกวาไดรับการดูแล
เปนอยางดีเม่ือเขาใช
บริการ

2.91 3.34
-4.567 0.00* 2.92 2.85 0.830 0.40

เม่ือเกิดปญหากับตรา
สินคาไดรับการแกไข
ปญหาอยางเปนที่นา
พอใจ

2.83 3.15

-3.870 0.00* 2.83 2.76 1.034 0.30

คาเฉลี่ยรวม 2.87 3.24 -2.670 0.05* 2.88 2.80 0.953 0.34
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 36 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่   95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง รูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขา
ใชบริการ (คาเฉลี่ยอายุตํ่ากวา 31 ป 2.91 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป  3.34) และเมื่อเกิดปญหากับตรา
สินคาไดรับการแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยอายุ ตํ่ากวา 31 ป 2.83 คาเฉลี่ยอายุ 31 ป
ขึ้นไป 3.15) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของกลุมอายุ ตํ่ากวา 31 ป
นอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
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บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความซื่อสัตยในตราสินคา จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง รูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย
อายุตํ่ากวา 31 ป 2.92   คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป  3.11) และเมื่อเกิดปญหากับตราสินคาไดรับการ
แกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยอายุตํ่ากวา 31 ป 2.83  คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป  2.96) ซึ่ง
คาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของกลุมอายุ ตํ่ากวา 31 ป นอยกวาคาเฉลี่ย
ของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป
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ตารางที่ 37 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความภูมิใจในตรา
สินคา จําแนกตามอายุ

ดานความภูมิใจในตรา
สินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)

อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
รู สึ ก ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด ซ้ื อ
สินคา/ใชบริการ

3.56 3.73
-2.218 0.03* 3.59 3.48 1.325 0.19

เ ม่ือเขาไปใชบริการ
พ นั ก ง า น ใ ห เ กี ย ร ติ
อยางย่ิง

2.97 3.18
-2.336 0.02*

2.76 2.69
0.978 0.33

คาเฉลี่ยรวม 3.26 3.46 -2.665 0.01* 3.17 3.08 1.247 0.21
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความภูมิใจในตราสินคา  จําแนกตามอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเร่ือง รูสึกภูมิใจที่ได ซื้อสินคา/ใชบริการ
(คาเฉลี่ยอายุตํ่ากวา 31 ป 3.56   คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป  3.73) และในเร่ือง เมื่อเขาไปใชบริการ
พนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ยอายุ ตํ่ากวา 31 ป 2.97   คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป  3.18) ซึ่ง
คาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคา ของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป มากกวาของกลุมอายุ
ตํ่ากวา 31 ป

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความภูมิใจในตราสินคา  จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมอายุมีความผูกพันตอดานความภูมิใจ
ในตราสินคาไมตางกัน
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ตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานความหลงใหลในตรา
สินคา จําแนกตามอายุ

ดานความหลงใหลใน
ตราสินคา

บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)

อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ตราสินคานี้ เปนตรา
สินคาที่เหมาะสม

3.41 3.51
-1.114 0.26 3.44 3.33 1.203 0.23

รู สึกหลงใหลในตรา
สินคา

2.80 2.95
-1.813 0.07 2.75 2.60 2.143 0.03*

คาเฉลี่ยรวม 3.11 3.23 -1.676 0.10 3.10 2.97 1.695 0.09
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่   95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานที่มีตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตาม
อายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอย
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมอายุมี
ความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคาไมตางกัน

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม   โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานความหลงใหลในตราสินคา จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในเร่ือง รูสึกหลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ยความผูกพันกลุมอายุตํ่า
กวา 31 ป 2.75 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.60)
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ตารางที่ 39 แสดงคาเฉลี่ยระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันดานเหตุผล จําแนกตาม
อายุ

ดานเหตุผล
บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน บริการแบบพึ่งตนเอง
อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)

อายุ

t-test
Sig.

(2-tailed)ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

ต่ํากวา
31 ป

31 ปขึ้น
ไป

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
มีความพึงพอใจอยาง
ย่ิงในตราสินคา

3.44 3.52 -0.894 0.37 3.44 3.28 1.612 0.11

รูสึกอยากกลับมาซ้ือ/
ใชบริการอยูเสมอ

2.94 3.12 -1.724 0.08 2.94 2.69 2.822 0.01*

อยากที่จะแนะนําให
เพ่ือนหรือคนที่
เก่ียวของไปซ้ือ/ใช
บริการ

2.90 2.98 -0.877 0.38 2.80 2.64 2.111 0.04*

คาเฉลี่ยรวม 3.09 3.20 -1.313 0.19 3.05 2.87 2.326 0.02*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05

จากตารางที่ 39 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่   95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอดานเหตุผล  จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมอายุมีความผูกพันตอดานเหตุผลไมตางกัน

ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม  โดยวิธีการ t-test ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95% พบวาคาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองที่มีตอดานเหตุผล  จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05  ในเร่ือง รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ยความผูกพันกลุมอายุตํ่ากวา 31 ป
2.94 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.69)   และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อ/
ใชบริการ คาเฉลี่ยความผูกพันกลุมอายุตํ่ากวา 31 ป 2.80 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.64)


