บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของธุรกิจบริการ
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ของธุรกิจบริการประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการในธุ รกิจบริการ จํานวน 420 ราย โดยแบงเปน 2 ประเภท
บริก าร คือ บริก ารพึ่ งผูป ฏิบัติงาน (High-contact services) และบริการพึ่งตนเอง (Low-contact
services) ประเภทบริการละ 210 ราย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก Independent t-test สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการโดยรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางไดแบงเปน 2 ประเภทบริการ คือประเภทบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงาน
จํานวน 210 รายคิดเปนรอยละ 50.0 ประเภทบริการพึ่งตนเอง จํานวน 210 ราย คิดเปนรอยละ 50.0
พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 53.8 เปนเพศชาย รอยละ 46.2
มีอายุ 21-30 ป รอยละ 53.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง รอยละ 27.9 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 34.3
สวนที่ 2 การวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ ประกอบดวยดานความ
เชื่ อ มั่ น ในตราสิ นค า ด า นความซื่ อสัต ย ใ นตราสินคา ดา นความภูมิ ใ จในตราสิน คา ดา นความ
หลงใหลในตราสินคาและดานเหตุผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารตรวจสอบเครื่ องมื อเพื่อ หาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบั ค อัล ฟา
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซึ่งพบวามีระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังนี้ ความเชื่ อมั่นในตรา
สินคา (0.8627) ดานความซื่อสัตยในตราสินคา (0.9310) ความภูมิใจในตราสินคา (0.751) ความ
หลงใหลในตราสินคา (0.7525) ดานเหตุผล (0.8950)
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สําหรับผลการศึกษาระดับความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ มีดังนี้
ดา นความเชื่อ มั่ นในตราสินคา พบวาผูต อบแบบสอบถามมี ระดับ ความผูก พัน
โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพัน สูง (คาเฉลี่ย 3.71) ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมีความ
ผูกพันสูงคือความเชื่อมั่นในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.86) รองลงมามีความผูกพันปานกลาง ไดแก การ
ไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณาประชาสั มพันธไว (คาเฉลี่ย 3.57) ซึ่งสามารถจําแนกประเภท
ลูกคาในดานนี้วาลูกคาความผูกพันตอตราสินคาในระดับมีความผูกพันสูง (Highly Engaged)
ด า นความซื่ อ สั ต ย ใ นตราสิ น ค า พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความผู ก พั น
โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.94) ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมี
ความผูกพันปานกลาง คือ การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.00)
และการไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใชบริการจนเปนที่พอใจมีคาเฉลี่ย ใน
ระดับไมมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 2.89) ซึ่งสามารถจําแนกประเภทลูกคาในดานนี้วาลูกคา ความ
ผูกพันตอตราสินคาในระดับมีความผูกพันปานกลาง (Moderated Engaged)
ดานความภูมิใจในตราสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพัน โดยรวม
มีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.25) ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความ
ผูกพันปานกลางคือรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.59) และเมื่อเขาไปใชบริการ
พนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 2.90) ซึ่งสามารถจําแนกประเภทลูกคาในดานนี้วาลูกคา ความ
ผูกพันตอตราสินคาในระดับมีความผูกพัน (Moderated Engaged)
ดานความหลงใหลในตราสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มีความ
ผูกพันปานกลาง คือ ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.43) และรูสึกหลงใหลในตรา
สินคาคาเฉลี่ยอยูในระดับไมมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 2.78) ซึ่งสามารถจําแนกประเภทลูกคาในดานนี้
วาลูกคาความผูกพันตอตราสินคาในระดับมีความผูกพันปานกลาง (Moderated Engaged)
ดานเหตุผล พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพัน โดยรวมคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.06) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มี
ความผูกพันปานกลางคือ มีความพึงพอใจอยางยิ่ง ในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.43) รูสึกอยากกลับมา
ซื้อ/ใชบ ริก ารอยู เสมอ (คา เฉลี่ย 2.93) และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรื อคนที่เกี่ยวของไปซื้อ
สินคา/ใชบริการคาเฉลี่ยอยูในระดับ ไมมีความผูกพัน (คาเฉลี่ย 2.83) ซึ่งสามารถจําแนกประเภท
ลู ก ค า ในด า นนี้ ว า ลู ก ค า ความผู ก พันตอ ตราสินค า ในระดั บ มีความผู ก พัน ปานกลาง ( Moderated
Engaged)
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ตารางที่ 40 แสดงสรุปคาเฉลี่ยและระดับความผูกพันตอความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของ
ธุรกิจบริการ
ความผูกพันตอตราสินคา
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา
ดานความภูมิใจในตราสินคา
ดานความหลงใหลในตราสินคา
ดานเหตุผล
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
3.71
2.94
3.25
3.10
3.06
3.21

ระดับความผูกพัน
มีความผูกพันสูง
มีความผูกปานกลาง
มีความผูกปานกลาง
มีความผูกปานกลาง
มีความผูกปานกลาง
มีความผูกปานกลาง

จากตารางที่ 40 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความผูกพันตอตราสินคาใน
ระดับสูง (Highly Engaged ) ไดแก ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา และใหระดับความผูกพันตอ
ตราสินคาในระดับมีความผูกพันปานกลาง (Moderate engaged ) ไดแก ดานความซื่อสัตยในตรา
สินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาจากธุรกิจบริการแยกตามประเภทบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน และ
บริการพึ่งตนเอง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน เปนเพศชาย
รอยละ 53.3 เปนเพศหญิง รอยละ 46.7 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองเปน
เพศชาย รอยละ 61.0 เปนเพศหญิง รอยละ 39.0
ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน สวนใหญอายุ 21-30 ป รอยละ
53.3 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองสวนใหญอายุ 21-30 ป รอยละ 54.3
ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/
รับจาง รอยละ 25.2 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจาง รอยละ 30.5
ผู ต อบแบบสอบถามที่ใ ช บ ริ ก ารแบบพึ่ งผู ป ฏิ บั ติง านรายได เฉลี่ย ต อเดื อนไมเ กิ น
10,000 บาท รอยละ 34.3 สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 34.3
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สวนที่ 2 การวัดความผูกพันตอตราสินคา ของธุรกิจบริการ ประกอบดวยดานความ
เชื่ อ มั่ น ในตราสิ นค า ด า นความซื่ อสัต ย ใ นตราสินคา ดา นความภูมิ ใ จในตราสิน คา ดา นความ
หลงใหลในตราสินคาและดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ
จากการศึกษาพบวาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน
องคประกอบความผูกพันตอตราสินคาเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’
Alpha Coefficient) พบวามีระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังนี้ ความเชื่ อมั่นในตราสินคา (0.87)
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา (0.93) ความภูมิใจในตราสินคา (0.68) ความหลงใหลในตราสินคา
(0.66) และดานเหตุผล (0.76)
และความนาเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง องคประกอบความ
ผูกพันตอตราสินคาเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ Alpha Coefficient)
พบวามีระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงดังนี้ ความเชื่อมั่นในตราสินคา (0.86) ดานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา (0.93) ความภูมิใจในตราสินคา (0.85) ความหลงใหลในตราสินคา (0.83) และดาน
เหตุผล (0.83)
สําหรับผลการศึกษาระดับความผูกพันตอตราสินคา ของธุรกิจ บริ การ จําแนกตาม
ประเภทบริการ มีดังนี้
ด า นความเชื่ อ มั่ น ในตราสิ น ค า พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช บ ริ ก ารแบบพึ่ ง
ผูปฏิ บัติงานมีระดั บความผูกพั น โดยรวมมีคาเฉลี่ย ในระดับความผูก พัน สูง (Highly Engaged)
(คาเฉลี่ย 3.73) ตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคา โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมีความผูกพัน สูง (Highly Engaged) ไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.88) การ
ไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณาประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ย 3.58)
สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอโดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับ ความผูกพันสูง (คาเฉลี่ย 3.70) ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา โดยมีความผูกพัน
ตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับผูกพันสูงไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.83) และมี
ความผูกพันปานกลางไดแก การไดรับทุกอยางที่ตราสินคาไดโฆษณาประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ย
3.56)
ด า นความซื่ อ สั ต ย ใ นตราสิ น ค า พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช บ ริ ก ารแบบพึ่ ง
ผูปฏิบัติงานมีระดับความผูกพันโดยรวมมีคาเฉลี่ยในมีความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.04) โดยมี
ความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความผูกพันปานกลางคือการรูสึกวาไดรับการดูแล
เปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.10) การไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใช
บริการจนเปนที่พอใจ (คาเฉลี่ย 2.97)
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สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใ ชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับ ความผูก พัน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.85) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความผูกพันปานกลาง คือ การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ (คาเฉลี่ย
2.89) และการไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจากการใชบริการจนเปนที่พอใจ (คาเฉลี่ย
2.80)
ด า นความภู มิ ใ จในตราสิ น ค า พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช บ ริ ก ารแบบพึ่ ง
ผูปฏิบัติงานมีระดับความผูกพันโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35)
โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความผูกพันปานกลางคือรูสึกภูมิใจที่ไดซื้อ
สินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.64) เมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 3.06)
สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพัน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความผูกพันปานกลางคือ รูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.54) เมื่อเขาไปใช
บริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ย 2.73)
ด า นความหลงใหลในตราสิ น ค า พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ ใ ช บ ริ ก ารแบบพึ่ ง
ผูปฏิบัติงานมีระดับความผูกพัน โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.16)
โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความผูกพันปานกลางคือตราสินคานี้เปนตรา
สินคาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.46) และรูสึกหลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ย 2.87)
สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพันตอ โดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.05) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความผูกพันปานกลางคือตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.40) และรูสึก
หลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ย 2.69)
ดานเหตุผล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับความ
ผูกพัน โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) โดยมีความผูกพันตอ
ปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความผูกพันปานกลาง คือ มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา
(คาเฉลี่ย 3.48) รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 3.02) ฉันอยากที่จะแนะนําให
เพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของไปซื้อกาแฟ/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.93)
สวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองมีระดับความผูกพัน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยในระดับความผูกพันปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.98) โดยมีความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความผูกพันปานกลาง คือ มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา (คาเฉลี่ย 3.38) รูสึกอยาก
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กลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.83) และฉันอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของ
ไปซื้อกาแฟ/ใชบริการ (คาเฉลี่ย 2.73)
ตารางที่ 41 แสดงผลการวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ ประกอบดวยดานความ
เชื่อมั่นในตราสินคา ดา นความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความ
หลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ
องคประกอบความผูกพันตรา
สินคา
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา
ดานความภูมิใจในตราสินคา
ดานความหลงใหลในตราสินคา
ดานเหตุผล
ความผูกพันโดยรวม

ประเภทบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน

ประเภทบริการพึ่งตนเอง

3.73
มีความผูกพันสูง
3.04
มีความผูกพันปานกลาง
3.35
มีความผูกพันปานกลาง
3.16
มีความผูกพันปานกลาง
3.14
มีความผูกพันปานกลาง
3.28
มีความผูกพันปานกลาง

3.70
มีความผูกพันสูง
2.85
มีความผูกพันปานกลาง
3.14
มีความผูกพันปานกลาง
3.05
มีความผูกพันปานกลาง
2.98
มีความผูกพันปานกลาง
3.14
มีความผูกพันปานกลาง

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
มีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67-5.00
มีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34-3.66
ไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) เปนลูกคาที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00-2.33

จากตารางที่ 41 ผู ตอบแบบสอบถามที่ใ ชบ ริก ารแบบพึ่ง ผูป ฏิ บัติ งาน และผู ที่ใ ช
บริการแบบพึ่งตนเอง มีระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมใน
ระดับความผูกพันปานกลาง (Moderated Engaged) โดยมีความผูกพันในระดับความผูกพันสู ง
(Highly Engaged) ตอองคประกอบดานความเชื่อมั่นในตราสินคา สูง สวนดานานความซื่อสัตยใน
ตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล มีความ
ผูกพันในระดับความผูกพันปานกลาง
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ส ว นที่ 3 ข อ มู ล การเปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า ของธุ ร กิ จ บริ ก าร
ประกอบดวยดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตรา
สินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม
โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเปนเพราะประเภทบริการทั้งสองกลุม สามารถใหบริการแก
ลูกคาไดเปนอยางดีจึงทําใหลูกคามีความพอใจและมีความเชื่อมั่นในตราสินคาไมตางกั น
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ผลการทดสอบความแตกต างของคะแนนคาเฉลี่ย
รวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกัน
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ในเรื่ อ ง การรู สึ ก ได รั บ การดู แ ลเป น อย า งดี เ มื่ อ เข า ใช บ ริ ก าร (ค า เฉลี่ ย บริ ก ารพึ ง
ผูปฏิบัติงาน 3.10 คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.89) และเมื่อเกิดปญหากับตราสินคาไดรับการแกไข
ปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยบริการพึงผูปฏิบัติงาน 2.97 คาเฉลี่ยบริการพึ่ งตนเอง 2.80) ซึ่ง
ค า เฉลี่ ย ความผู ก พั น ต อด า นความซื่อสัตยใ นตราสินคาของผูใ ชบ ริก ารพึงผูป ฏิบัติงานมากกว า
คาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
ดานความภูมิใจในตราสินคา ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม
โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 และเมื่ อพิจารณาแยกตามปจ จัย ย อยพบวาแตกตา งกันอยางมี
นัยสําคัญ ในเรื่อง เมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง (คาเฉลี่ยบริการพึงผูปฏิบัติงาน
3.06 คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง 2.73) ซึ่งคาเฉลี่ย ความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคาของ
ผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
ดานความหลงใหลในตราสินคา ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ย
รวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ในเรื่อง รูสึกหลงใหลในตราสินคานี้ (คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 2.87 คาเฉลี่ยบริการ
พึ่งตนเอง 2.69) ซึ่ง คา เฉลี่ ย ความผูก พัน ตอดานความหลงใหลในตราสินคาของผูใชบริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
ดานเหตุผล ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ ttest ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง รูสึก
อยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ยบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน 3.02 คาเฉลี่ยบริการพึ่งตนเอง
2.83) และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่ เกี่ยวของไปซื้อสินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ยบริการพึ่ง
ผู ป ฏิ บั ติง าน 2.93 ค า เฉลี่ ย บริ ก ารพึ่งตนเอง 2.73) ซึ่งค าเฉลี่ย ความผูก พัน ตอดานเหตุผลของ
ผูใชบริการพึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ยของผูใชบริการแบบพึ่งตนเอง
ตารางที่ 42 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกตางวัดความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการ
ประกอบดวยดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตรา
สินคา ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จําแนกตามประเภทบริการ
แยกตาม
ประเภท
ปจจัยความผูกพันตอตราสินคา
บริการ
คาเฉลี่ยรวมดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ไมแตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความซื่อสัตยในตราสินคา แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความภูมิใจในตราสินคา
แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความหลงใหลในตราสินคา แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานเหตุผล
แตกตาง

ประเภทบริการ
บริการพึ่ง
บริการ
ผูปฏิบัติงาน พึ่งตนเอง
3.73
3.70
3.04
2.85
3.35
3.14
3.16
3.04
3.14
2.98

t-test

Sig.
(2-tailed)

0.465
3.328
4.433
2.262
2.727

0.642
0.001*
0.000*
0.024*
0.007*

จากตารางที่ 42 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ
t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามประเภทบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในดานความซื่อสัตยในตราสินคา ดานความภูมิใจในตราสินคา ดานความ
หลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล ยกเวนดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ไมมีความแตกตางกัน
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ตารางที่ 43 แสดงเปรียบเทียบระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอองคประกอบความ
ผูกพันตอตราสินคา
ความผูกพันตอตราสินคา
ความเชื่อมั่นในตราสินคาอยางยิ่ง
การไดรับทุกอยางตามที่ตราสินคานีไ้ ด
โฆษณาประชาสัมพันธ
การรูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขา
ใชบริการ
การไดรับการแกไขปญหาเมื่อมีปญหา
เกิดขึ้นจากการใชบริการจนเปนที่พอใจ
รูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ
เมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติ อยาง
ยิ่ง
ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม
รูสึกหลงใหลในตราสินคา
มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา
รูสึกอยากกลับมาซื้อ/ใชบริการอยูเสมอ
อยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่
เกี่ยวของไปซื้อสินคา/ใชบริการ
คาเฉลี่ย

พึ่งผูปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ย
3.88
มีความผูกพันสูง
3.58
มีความผูกพันปานกลาง
3.10
มีความผูกพันปานกลาง
2.97
มีความผูกพันปานกลาง
3.64
มีความผูกพันปานกลาง
3.06
มีความผูกพันปานกลาง
3.46
มีความผูกพันปานกลาง
2.87
มีความผูกพันปานกลาง
3.48
มีความผูกพันปานกลาง
3.02
มีความผูกพันปานกลาง
2.93
มีความผูกพันปานกลาง
3.27
มีความผูกพันปานกลาง

พึ่งตนเอง
คาเฉลี่ย
3.83
มีความผูกพันสูง
3.56
มีความผูกพันปานกลาง
2.89
มีความผูกพันปานกลาง
2.80
มีความผูกพันปานกลาง
3.54
มีความผูกพันปานกลาง
2.73
มีความผูกพันปานกลาง
3.40
มีความผูกพันปานกลาง
2.69
มีความผูกพันปานกลาง
3.38
มีความผูกพันปานกลาง
2.83
มีความผูกพันปานกลาง
2.73
มีความผูกพันปานกลาง
3.13
มีความผูกพันปานกลาง

แปลความหมายความผูกพันตอตราสินคา
มีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67-5.00
มีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34-3.66
ไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) เปนลูกคาที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00-2.33
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จากตารางที่ 43 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน และผูที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองมีระดั บ ความผูก พันตอองคป ระกอบตราสินคาในขอยอยในระดับ มีความ
ผูกพันสูงไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคาอยางยิ่ง สวนขอยอยที่เหลือมีความผูกพันในระดับ
ปานกลาง
สวนที่ 4 ขอมูลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจบริการประเภทพึ่ง
ผูปฏิบัติงานและบริการพึ่งตนเอง ประกอบดวย ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานความซื่อสัตย
ในตราสิ น ค า ด า นความภู มิ ใ จในตราสิ นคา ดา นความหลงใหลในตราสิน คา และด า นเหตุผ ล
จําแนกตามเพศ และอายุ
4.1 ข อมู ล การเปรี ยบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจ บริการประเภทพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน และบริการพึ่งตนเอง จําแนกตามเพศ
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูป ฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
ย อ ยพบว า แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในเรื่ อ ง การได รั บ ทุ ก อย า งที่ ต ราสิ น ค า ได โ ฆษณา
ประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.75 คาเฉลี่ยเพศหญิง 3.39) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดาน
ความเชื่อมั่นในตราสินคาของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนก
ตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพัน
พบวาเพศหญิงมีคาเฉลี่ยความผูกพันดานเหตุผลมากกวาเพศชาย
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
พบวา จําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่องรูสึกวาฉั นไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อฉันเขา
ใชบริการ (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.24 คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.95) และเมื่อเกิดปญหากับตราสินคาไดรับ
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การแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยเพศชาย 3.05 คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.88) ซึ่งคาเฉลี่ยความ
ผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนก
ตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพัน
พบวาเพศชายมีคาเฉลี่ยความผูกพันดานความซื่อสัตยในตราสินคามากกวาเพศหญิง
ดานความภูมิใจในตราสินคา
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผู ปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่องรูสึกภูมิใจที่ ไดซื้อสินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ย
เพศชาย 3.72 คาเฉลี่ยเพศหญิง 3.54) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคาของ
เพศชายมากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตน ผลการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตาม
เพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานความหลงใหลในตราสินคา
ระดับความผูกพัน ของผูตอบแบบ สอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
ยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่องรูสึกหลงใหลในตราสินคา (คาเฉลี่ยเพศชาย 2.95
คาเฉลี่ยเพศหญิง 2.78) ซึ่ง คาเฉลี่ย ความผูก พันตอดานความหลงใหลในตราสินคา ของเพศชาย
มากกวาคาเฉลี่ยของเพศหญิง
ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความแตกตางของ
คะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามเพศ ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความผูกพันพบวาเพศหญิง มี
คาเฉลี่ยความผูกพันดานดานความหลงใหลในตราสินคามากกวาเพศชาย
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ดานเหตุผล
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามเพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
ยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง มีความพึงพอใจอยางยิ่งในตราสินคา (คาเฉลี่ยเพศ
ชาย 3.56 คาเฉลี่ยเพศหญิง 3.38) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานเหตุผลของเพศชายมากกวาคาเฉลี่ย
ของเพศหญิง
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตาม
เพศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 ขอ มู ลการเปรียบเทียบความผูกพันตอตราสินคาของธุรกิจ บริการประเภทพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน และบริการพึ่งตนเอง จําแนกตามอายุ
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูป ฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
ยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง ความเชื่อมั่นในตราสินคานี้ (คาเฉลี่ยอายุต่ํากวา 31 ป
3.69 ค า เฉลี่ ย อายุ 31 ป ขึ้ น ไป 4.12) และในเรื่ อ ง ได รั บ ทุ ก อย า งที่ ต ราสิ น ค า นี้ ไ ด โ ฆษณา
ประชาสัมพันธไว (คาเฉลี่ยอายุต่ํากวา 31 ป 3.42 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.78) ซึ่งคาเฉลี่ยความ
ผูกพันตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคาของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไปมากกวาคาเฉลี่ยของกลุมอายุต่ํา
กวา 31 ป
สวนระดับความผูกพัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย ความ
ผูกพันพบวากลุมอายุต่ํากวา 31 ปมีคาเฉลี่ยความผูกพันดานความเชื่อมั่นในตราสินคามากกวากลุม
อายุ 31 ปขึ้นไป
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา
ระดับความผูกพัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
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ยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง รูสึกวา ไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ
(คาเฉลี่ยอายุต่ํากวา 31 ป 2.91 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.34) และเมื่อเกิดปญหากับตราสินคา
ไดรับการแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยอายุ ต่ํากวา 31 ป 2.83 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป
3.15) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของกลุมอายุ ต่ํากวา 31 ป นอยกวา
คาเฉลี่ยของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป
สวนระดับความผูกพัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง รูสึกวาไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใช
บริการ (คาเฉลี่ยอายุ ต่ํากวา 31 ป 2.92 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.11) และเมื่อเกิดปญหากับตรา
สินคาไดรับการแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจ (คาเฉลี่ยอายุ ต่ํากวา 31 ป 2.83 คาเฉลี่ยอายุ 31 ป
ขึ้นไป 2.96) ซึ่งคาเฉลี่ย ความผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาของกลุมอายุ ต่ํากวา 31 ป
นอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป
ดานความภูมิใจในตราสินคา
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
ยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในเรื่อง รูสึกภูมิใจที่ไดซื้อสินคา/ใชบริการ (คาเฉลี่ยอายุ ต่ํา
กวา 31 ป 3.56 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.73) และในเรื่อง เมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติ
อยางยิ่ง (คาเฉลี่ยอายุต่ํากวา 31 ป 2.97 คาเฉลี่ยอายุ 31 ปขึ้นไป 3.18) ซึ่งคาเฉลี่ยความผูกพันตอ
ดานความภูมิใจในตราสินคา ของกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป มากกวาของกลุมอายุต่ํากวา 31 ป
สวนระดั บความผู กพัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้ง สอง
กลุมอายุมีความผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคาไมตางกัน
ดานความหลงใหลในตราสินคา ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใช
บริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ ttest ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยยอยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมอายุมีความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคาไมตางกัน
สวนระดับ ความผูก พัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใ ชบ ริการแบบพึ่งตนเองผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาแตกตางกันอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง รูสึกหลงใหลในตรา
สินคา (คาเฉลี่ยความผูกพันกลุมอายุต่ํากวา 31 ป 2.75 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.60)
ดานเหตุผล
ระดับความผูกพันของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตาม
ปจจัยยอยพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุม
อายุมีความผูกพันตอดานเหตุผลไมตางกัน
สวนระดั บความผู กพัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง ผลการ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
จําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่ อพิจารณาแยกตามปจจัย
ยอยพบว าแตกตา งกั นอยา งมี นัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง รูสึก อยากกลับมาซื้อ/ใช
บริการอยูเสมอ (คาเฉลี่ย ความผูกพันกลุมอายุต่ํากวา 31 ป 2.94 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.69)
และอยากที่จะแนะนําใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวขอ งไปซื้อ/ใชบริการ คาเฉลี่ย ความผูกพันกลุมอายุต่ํา
กวา 31 ป 2.80 คาเฉลี่ยกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป 2.64)
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ตารางที่ 44 แสดงความแตกตางทางคาเฉลี่ยรวมของปจจัยของความผูกพันของลูกคาตามประเภท
ของลูกคา
แยกตาม
ประเภท
ปจจัยความผูกพันตอตราสินคา
บริการ
คาเฉลี่ยรวมดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ไมแตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความซื่อสัตยในตราสินคา แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความภูมิใจในตราสินคา
แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานความหลงใหลในตราสินคา แตกตาง
คาเฉลี่ยรวมดานเหตุผล
แตกตาง

บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน
แยกตาม
แยกตาม
เพศ
อายุ
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
ไมแตกตาง แตกตาง
แตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง ไมแตกตาง

บริการพึ่งตนเอง
แยกตาม
แยกตาม
เพศ
อายุ
ไมแตกตาง ไมแตกตาง
ไมแตกตาง ไมแตกตาง
ไมแตกตาง แตกตาง
ไมแตกตาง ไมแตกตาง
ไมแตกตาง แตกตาง

จากตารางที่ 44 ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวมของปจจัยของความผูกพันของลูกคา
ตามประเภทของผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานและบริการพึ่งตนเอง จําแนกตามเพศและอายุ พบวา
สวนใหญ ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความผูกพันแตกตางกันในผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงาน และ
สวนใหญไมแตกตางกันในผูใชบริการพึ่งตนเอง
อภิปรายผล

การศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ของธุรกิจบริการ โดย
ใชเครื่องมือในการวัดความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ตามแนวคิด ของ Gallop (2006) ซึ่งได
แบงความผูกพันตอตราสินคาออกเปนดานเหตุผลและดานอารมณ โดยดานอารมณ แบงออกไดเปน
4 ระดับ ไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (Confidence) ความซื่อสัตยในตราสินคา (Integrity) ความ
ภูมิใจในตราสินคา (Pride) และความหลงใหลในตราสินคา (Passion) สามารถอภิปรายผลดังนี้
จากผลการศึ ก ษาพบวาผูต อบแบบสอบถามมี ความผูก พันตอตราสินคาของธุรกิ จ
บริการในภาพรวมมีระดับความผูกพันในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษามีทิศทางเดียวกันกับผล
การศึกษาของมนตทิพย ทํานอง (2550) ที่ศึกษาการวัดความจงรักภักดีตอตรายี่หอของผูบริโภค ใน
จังหวั ดเชีย งใหม กรณีศึ กษา ตรายี่ หอเดอะพิซซซา คอมปะนี และพิซซา ฮัท พบวาผูบริโภคมี
ทัศนคติตอตรายี่หอในภาพรวมมีความจงรักภักดีตอตรายี่หอในระดับปานกลาง
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
ผูกพันตอดานความเชื่อมั่นในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ย ในระดับมีความผูกพัน สูง โดยมีความ
ผูก พัน ต อป จจั ย ยอยมี ค าเฉลี่ ย อยู ใ นระดับ มีความผูก พัน สูงคือความเชื่อมั่นในตราสินคา ซึ่ง ผล
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การศึกษาเปนในทิศทางที่ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Gallop Press (2006) ที่พบวาถาลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นในตราสินคา ก็จะมีความมั่นใจที่จะใชตราสินคานั้นๆ
ดานความซื่อสัตยในตราสินคา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
ผูกพันตอดานความซื่อสัตยในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับ มีความผูกพันปานกลาง โดยมี
ระดับความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ย มีความผูกพันปานกลาง ลําดับแรกคือการรูสึกวาไดรับการ
ดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Gallop Press (2006) ที่พบวา
ความซื่อสัตยในตราสินคา (Integrity) หากลูกคาเกิดความเชื่อมั่นวาตราสินคานี้ความนาเชื่อถือ และ
ตราสินคานี้พรอมจะรับผิดชอบและแกไขในกรณีที่เกิ ดปญหาตางๆลูกคาก็จะมีความผูกพันตอตรา
สินคา และผลการศึกษาเปนในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของมนตทิพย ทํานอง (2550) ที่ ศึกษา
การวัดความจงรักภักดีตอตรายี่หอของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหมกรณีศึกษา ตรายี่หอเดอะพิซซ
ซา คอมปะนี และพิซซา ฮัท พบวากลุมที่มีความจงรักภักดีในระดับสูง มีพ ฤติกรรม คือผูบริโภค
จะเจาะจงรับประทานพิซซาตรายี่หอที่ชอบมากที่สุดเทานั้น และเปนผูชักชวนผูอื่นไปรับประทาน
พิซซาตรายี่หอที่ตนชอบมากที่สุดเพียงยี่หอเดียว
ดานความภูมิใจในตราสินคา จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
ผูกพันตอดานความภูมิใจในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพันปานกลาง โดยระดับ
ความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มีความผูกพันปานกลางลําดับแรกคือรูสึกภูมิใจที่ได
ซื้อสินคา/ใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Gallop Press (2006) ที่พบวาความภูมิใจในตรา
สินคา (Pride) ลูกคาจะเกิดความรูสึกภูมิใจเมื่อใชสินคา บริการ หรืออะไรที่เกี่ยวของกับตราสินคา
ดา นความหลงใหลในตราสินคา จากการศึก ษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความผูกพันตอดานความหลงใหลในตราสินคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมีความผูกพัน ปานกลาง
โดยระดับความผูกพันตอปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีความผูกพันปานกลางลําดับแรกคือ
ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Gallop Press (2006) ที่
พบวาลูกคาจะเกิดความเชื่อวาตราสินคานี้สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได จนเอา
ตัวเองผูกติดกับตราสินคานั้น และผลการศึกษาเปนในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของมนตทิพย
ทํานอง (2550) ที่ ศึกษาการวัดความจงรักภักดีตอตรายี่หอของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม
กรณีศึกษา ตรายี่หอเดอะพิซซซา คอมปะนี และพิซซา ฮัท พบวาตรายี่หอมีอิทธิพลตอผูบริโภคสูง
เนื่องจากผู บริโภคใหความสําคัญตอตรายี่หอมากที่สุด โดยรูสึกประทับใจตั้งแตครั้งแรกที่ไดทํา
ความรูจักตรายี่หอนั้นไมตองการเปลี่ยนไปรับประทานพิซซาตรายี่หออื่น ผูบริโภคจะนึกถึงตรา
ยี่หอที่ตนเองชอบเปนอันดับแรกและเลือกรับประทานเพียงตรายี่หอที่ชอบอยูเสมอ

73
ขอคนพบ

1. ธุรกิจบริการทั้งแบบผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานและแบบของผูใชบริการที่
พึ่งตนเองนั้นผูใชบริการมีความผูกพันตอตราสินคา
2. ลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-30 ป เปน
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และมีรายไดมากที่สุ ด ไมเกิน 10,000 บาท สวนลูกคาที่ใชบริการ
แบบพึ่งตนเอง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง รายได
ไมเกิน 10,000 บาท เหมือนกัน
3. ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงาน และผูที่ใชบริการแบบ
พึ่งตนเอง มีระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันตอตราสินคาโดยรวมในระดับมีความ
ผูกพันปานกลาง โดยพบวามีความผูกพันตอองคประกอบทุกดานอยูในระดับมีความผูกพัน ยกเวน
ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ที่มีระดับความผูกพันในระดับมีความผูกพันสูง
4. ปจจัยความผูกพันตอตราสินคา ระหวางผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานและบริการ
พึ่งตนเอง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันตอองคประกอบความผูกพันตอตราสินคา
โดยรวมในระดับมีความผูกพันปานกลาง โดยพบวามีความผูกพันตอองคประกอบเกือบทุกดานอยู
ในระดับมีความผูกพันปานกลาง ยกเวนดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ที่มีระดับความผูกพันใน
ระดับมีความผูกพันสูง
5. ดานความซื่อสัตยในตราสินคา ลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานจะมี ระดับ
ความผูกพันตอตราสินคามากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย ระดับความผูกพัน
ในเรื่องของการไดรับการดูแลเปนอยางดีเมื่อเขาใชบริการและการแกไขปญหากับตราสินคาไดรับ
การแกไขปญหาอยางเปนที่นาพอใจมากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง และสามารถจัดระดับ
ความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาสําหรับ ลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองดานความซื่อสัตยไดใน
ระดับความผูกพันปานกลาง
6. ดานความภูมิใจในตราสินคา พบวาลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมีระดับ
ความผูกพันตอตราสินคามากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย ระดับความผูกพัน
ในเรื่องเมื่อเขาไปใชบริการพนักงานใหเกียรติอยางยิ่ง และรูสึกเปนคนมีระดับเมื่ อใชบริการ/ซื้อ
สินคา มากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง และสามารถจัดระดับความผูกพันของลูกคาตอตรา
สินคาสําหรับลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานและกลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเองดานความ
ภูมิใจในตราสินคาไดในระดับมีความผูกพันปานกลาง
7. ดานความหลงใหลในตราสินคา พบวาลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานมี
ระดับความผูกพันตอตราสินคามากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย ความผูกพัน
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ในเรื่องรูสึกหลงใหลในตราสินคา มากกวากลุมที่ใชบริการแบบพึ่งตนเอง และสามารถจัดระดับ
ความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาสําหรับลูกคาที่ใชบริการแบบพึ่งผูปฏิบัติงานและกลุมที่ใช
บริการแบบพึ่งตนเองดานความภูมิใจในตราสินคาไดในมีความผูกพันปานกลาง
ขอเสนอแนะ

1. จากการศึ กษาพบวา ผูใ ชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานและผูใชบริการที่พึ่ง ตนเองนั้น
ผูใ ชบ ริก ารมีค วามผู กพั นต อตราสินคา ทําใหก ารเพิ่มความผูกพันตอตราสินคาสามารถทําใหมี
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได
2. จากที่คาเฉลี่ย ผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานมากกวาคาเฉลี่ย ผูใชบริการที่พึ่งตนเอง
นั้นทําใหทราบวาผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานใหความสําคัญกับความผูกพันตอตราสินคา มากกวา
ผูใชบริการที่พึ่งตนเอง ถาสามารถทําใหผูใชบริการที่พึ่งผูปฏิบัติงานมีความผูกพันใหมากขึ้นไดและ
ง า ยกว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ พึ่ ง ตนเองจะสงผลใหทําใหก ารเพิ่ม ความผูก พันตอตราสินคาชวยทําใหมี
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
3. ควรกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มความผูกพันตอตราสินคาในกลุมผูใชบริการที่
พึ่งผูปฏิบัติงาน ในปจจัยยอยแตละปจจัยในกลุมอายุ และเพศที่แตกตางกัน เนื่องจากคาเฉลี่ยในดาน
ตางๆมีความแตกตางกัน
4. ควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับบริการที่พึ่งตนเองโดยรวมไมตองแยกตาม
เพศและอายุเนื่องจากคาเฉลี่ยของปจจัยตางๆไมมีความแตกตางกัน
5. ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมี ความ
ผู ก พั น ต อด า นความเชื่ อมั่ น ในตราสิน คาในระดั บ สูง ผูป ระกอบการควรนําเครื่อ งมือวั ดนี้ไ ป
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับประเภทของสินคาและบริการ เพื่อใชในการศึกษากลุ มลูกคาของธุรกิจ
ของตนเพื่ อ ทํ า ให ท ราบถึ ง ระดั บ ความเชื่ อมั่นตอตราสิน คาของผูบ ริโ ภคในธุรกิจ ทําใหเขาใจ
ลักษณะความเชื่อมั่นตอตรายี่หอของลูกคาที่มีตอสินคาตนได เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมกับลักษณะความเชื่อมั่นในตราสินคาของลูกคา
6. ด านความภูมิ ใจในตราสินคา จากการศึก ษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมี ความ
ผูกพันต อดานความภูมิใจในตราสินคาในระดับ ปานกลาง ในความรูสึกภูมิใ จที่ไดซื้อสินคา/ใช
บริการ ผูประกอบการควรนําเครื่องมือวัดนี้ไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับประเภทของสินคาและ
บริการของตน เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกภูมิใจเมื่อใชสินคา บริการหรืออะไรที่เกี่ยวของกับตรา
สินคา และสรางใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอสินคาและบริการอันจะเปนประโยชนตอธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น
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7. ดานความซื่อสัตย ดานความหลงใหลในตราสินคา และดานเหตุผล จากการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามยังมีความผูกพันในมีความผูกพันปานกลาง ดังนั้น ผูประกอบการควร
ปรับปรุงกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับประเภทของสินคาและบริการ เพื่อสรางใหลูกคามีความ
ผูกพันกับตราสินคาทั้งในดานเหตุผลและดานอารมณ ใหลูกคามีความรักในตราสินคา และรูสึกที่จะ
ใชบริการตลอดไป โดยอาจใหลูกคามีสวนรวมในการกําหนดสินคาและบริการ เพื่อที่จะทําใหลูกคา
เกิดความหลงใหลในสินคาและบริการยิ่งขึ้น
8. สําหรับธุรกิจบริการแบบพึ่งตนเองในการศึกษาครั้งนี้พบวา ความผูกพันของลูกคา
ตอตราสินคาสําหรับลูกคาดานความซื่อสัตยไดในระดับผูกพันปานกลาง ดังนั้นควรมีการปรับปรุง
ดานการบริการที่สามารถรอรับความตองการของลูกคาในดานนี้เชน มีทีมงานบริการพิเศษเพื่อ
รองรับขอสงสัย และขอเสนอแนะจากลูกคาประจําตามจุดตางๆ และ มีปายบอกทางเพื่อใหลูกคา
สามารถเขาถึงพนักงานเหลานั้นไดงาย

