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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษำควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุน
เจริญรับเบอร์ จ้ำกัด โดยปัจจัยที่ใช้วัดควำมจงรักภักดีต่อกำรบริกำรทัง 4 ด้ำน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด จ้ำแนกตำม เพศ
อำยุ สถำนภำพสมรส รำยได้ ต่อ เดือ น อำชี พ ระดับ กำรศึ กษำ กลุ่มตั วอย่ำ งในกำรวิ จั ย 300 รำย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้ค่ำควำม
เชื่อมั่นทังฉบับเท่ำกับ .93 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
กำรทดสอบค่ำ t-test และกำรทดสอบค่ำ F-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ 31-40 ปี มีสถำนภำพสมรส ส่วนใหญ่
มีอำชีพเกษตรกร มีรำยได้ต่อเดือน ต่้ำกว่ำ 10,000 บำท มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมจงรักภักดี ให้ควำมส้ำคัญอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน
พฤติกรรมกำรร้องเรียน ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร และด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ อยู่ในระดับมำก
ส่วนด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ อยู่ในระดับปำนกลำง
2. ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้วัดควำมจงรักภักดีต่อกำรบริกำร จ้ำแนกตำมลักษณะส่วน
บุคคล พบว่ำ ลูกค้ำที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร แตกต่ำงกัน ลูกค้ำที่มี
อำยุ และสถำนภำพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีทัง 4 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ลูกค้ำที่มี
อำชีพแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ลูกค้ำที่มีรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ
และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนั ยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ลูกค้ำที่มีระดับ
กำรศึกษำแตกต่ำงกัน พฤติกรรมกำรบอกต่อ ควำมตังใจจะใช้บริกำร ควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และ
พฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ใช้วัดควำมภักดีต่อกำรบริกำร, พฤติกรรมกำรบอกต่อ, ควำมตังใจจะใช้บริกำร,
ควำมอ่อนไหวต่อรำคำ, พฤติกรรมกำรร้องเรียน
Abstract
This research aims to 1) study loyalty of customer toward Chunjaroenrubber
Co., Ltd. with factors that measure the loyalty toward 4 facets of services, 2) compare
the difference of loyalty of customer toward Chunjaroenrubber Co., Ltd. distinguished

by gender, age, marriage status, salary, occupation, and education. The sample for this
research is 300 customers. Tool used for this research is a 5-scale questionnaire with
reliability value of 0.93. Statistics used for data analysis are percentage, mean, standard
deviation, t-test value, and F-test value. Results of this research are found that:
1. The most respondents are male, between 31-40 years old, married,
agriculturist, salary less than 10,000 Baht, and graduated the primary level. Respondents
are loyal in the high level. Discussion for each facet, it is found that the complaint
behavior, the intention to service use, and the sensitiveness to price in the high level.
Moreover, the word-of-mouth behavior is in the middle level.
2. The comparison results of factors that measure the loyalty to services
separated by personal characteristics are found that customers who are the different
gender have the different opinions for the intention to service use. Customers who are
the different age and marriage status have no the different opinions about 4 facets of
loyalty. Customers who are the different occupation have the different opinions for the
complaint behavior with the significant level of .01, and for the intention to service use
and the word-of-mouth behavior with the significant level of .05. Customers who earn
the different salary have the different opinions for the word-of-mouth behavior and the
complaint behavior with the significant level of .01. Moreover, customers who graduate
the different level show the different behavior about the word-of-mouth behavior, the
intention to service use, the sensitiveness to price, and the complaint behavior with
the significant level of .01.
Keywords: factors that measure the loyalty toward services, the word-of-mouth
behavior, the intention to service use, the sensitiveness to price, the
complaint behavior
บทนา
ยำงพำรำเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยและสำมำรถแปรรูปเป็นสินค้ำ
อุตสำหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลทำงเศรษฐกิ จที่ส้ ำคัญของประเทศไทย อุตสำหกรรมยำงพำรำเป็ น
อุตสำหกรรมหนึ่ง ที่มีควำมส้ำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นสินค้ำส่งออกที่ส้ำคัญ และเป็น
อุตสำหกรรมที่ดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ซึ่งยำงที่ส่งออกแยกเป็นประเภทต่ำงๆได้แก่
ยำงแผ่นรมควัน ยำงแท่ง น้ำยำงข้น และอื่นๆ โดยส่วนที่เหลือของยำงนันจะน้ำไปใช้ในอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ภำยในประเทศ เช่น กำรผลิตถุงมือ ยำงวง ถุงยำงอนำมัย หรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ ผลิตจำกยำง
ดั งนั นถ้ ำ ปี ใ ดมี ป ริ ม ำณกำรส่ งออกยำงพำรำขยำยตั ว สู งขึ นก็ จ ะช่ ว ยกระตุ้ น กำรเจริ ญ เติ บ โตทำง
เศรษฐกิจสูงขึนด้วย อีกทังกำรท้ำอุตสำหกรรมยำงยังช่วยสร้ำงอำชีพให้ประชำชนจ้ำนวนมำกได้มี
อำชีพและรำยได้เลียงตนเอง
ปัจจุบันในประเทศไทยมีเกษตรกรชำวสวนยำงเพิ่มขึนจ้ำนวนมำก ซึ่งในอดีตพืนที่สวน
ยำงพำรำจะมีแต่ที่ภำคใต้ของไทย แต่ในปัจจุบันพบว่ำพืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรปลูกยำง
จ้ำนวนมำก ซึ่งเป็นชำวสวนขนำดเล็กจึงท้ำให้ส่งผลต่อกำรขำยผลผลิต เกษตรกรที่ผลิตยำงแผ่นดิบ

น้ำมำขำยให้กับพ่อค้ำคนกลำงต้องน้ำมำคัดคุณภำพยำงแผ่นดิบก่อนส่งขำยให้กับโรงงำน ปัจจุบัน
ตลำดยำงแผ่นดิบได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วคือกำรรับรู้ข่ำวสำร ข้อมูลของรำคำยำงและควำม
ต้องกำรในภำพรวมของเกษตรกรได้รับรวดเร็วอีกทังกำรขนส่งที่สะดวกขึน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ส่งผลให้เกษตรกรชำวสวนยำงเปลี่ยนพฤติกรรมไปขำยน้ำยำงสดแทนกำรผลิตยำงแผ่นดิบ เกษตรกร
นิยมผลิตและขำยน้ำยำงสดเพื่ อลดปัญ หำกำรขำดแคลนแรงงำนด้ำ นกำรผลิต และมีเวลำว่ำงไป
ประกอบอำชีพอื่น ปัจจุบันชำวอ้ำเภอน้ำยืนขำยน้ำยำงสดให้แก่พ่อค้ำคนกลำงระดับต่ำง ๆ รวมทังขำย
ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยำงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตยำงแผ่นรมควัน ซึ่งตลำดน้ำยำงสดมีพ่อค้ำ
คนกลำงจ้ำนวนมำก มีกำรแข่งขันสูง
ปัจจุบันเกษตรกรชำวสวนยำงนิยมผลิตและขำยน้ำยำงสดเพื่อลดปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนด้ำนกำรผลิต และมีเวลำว่ำงไปประกอบอำชีพอื่นๆได้ ซึ่งเกษตรกรชำวสวนยำงในอ้ำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลรำชธำนี ผลิตและขำยน้ำยำงสดให้แก่พ่อค้ำคนกลำงระดับต่ำง ๆ รวมทังขำยให้แก่สหกรณ์
กองทุนสวนยำงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตยำงแผ่นรมควัน กำรซือขำยน้ำยำงสดจะหำได้จำกกำรวัด
หำค่ำปริมำณเนือยำงแห้ง( DRC) ปัจจุบันตลำดน้ำยำงสดมีอยู่มำกมีผู้ซือกระจำยอยู่ในแหล่งผลิตเป็น
จ้ำนวนมำก มีกำรแข่งขันในกำรรับซือและรวบรวมน้ำยำงสด ทังในตลำดระดับหมู่บ้ำน ต้ำบล และ
เมือง เกษตรกรชำวสวนยำงส่วนใหญ่จึงนิยมขำยน้ำยำงสดให้กับองค์กรที่ท้ำหน้ำที่รวบรวมน้ำยำงสด
ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยำง พ่อค้ำคนกลำงซึงตังจุดรับซือย่อยในหมู่บ้ำนและต้ำบล และโรงงำนแปร
รูปน้ำยำงข้น ส้ำหรับปัจจัยในกำรเลือกแหล่งขำยขึนอยู่กับรำคำ ระยะทำงขนส่ง และปริมำณผลผลิต
จึงเป็นประเด็นให้ศึกษำควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ซึ่ง บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
ตังอยู่ใน อ. น้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี เป็นโรงงำนผลิตน้ำยำงสดเพื่อท้ำยำงรมควัน โดยจะรวบรวมน้ำยำง
สดจำกแหล่งต่ำงๆ โดยโรงงำนจะมีจุดรับซือน้ำยำง หรือ เกษตรกรชำวสำวยำงบำงรำยอำจจะขนน้ำ
ยำงสดมำส่งโรงงำนโดยตรง น้ำยำงสดที่รวบรวมได้จะถ่ำยเทลงถังรวมกัน โดยจะเข้ำกระบวนผลิตให้
เร็วที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ
ดังนันผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
ซึ่งกำรศึกษำครังนีเพื่อต้องกำรทรำบถึงควำมจงรักภักดีของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
พบว่ำ กำรแข่งขันในด้ำนกำรซือขำยน้ำยำงสดที่มำกขึน เพื่อสำมำรถน้ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำเป็นแนว
ทำงกำรวำงแผน ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบำย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ
กลุ่มเป้ำหมำย จะเป็นประโยชน์ในกำรน้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัท และพัฒนำธุรกิจ
ของบริษัทได้ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน เพื่อน้ำไปสู่ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำตลอดไป หรือบริษัท
ต่ำง ๆ ที่สนใจในกำรศึกษำเรื่องดังกล่ำวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด โดยปัจจัยที่ใช้
วัดควำมจงรักภักดีต่อกำรบริกำรทัง 4 ด้ำน
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับ
เบอร์ จ้ ำ กั ด โดยปั จ จั ย ที่ ใ ช้ วั ด ควำมจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ กำรบริ ก ำรทั ง 4 ด้ ำ น จ้ ำ แนกตำม เพศ อำยุ
สถำนภำพสมรส รำยได้ต่อเดือน อำชีพ ระดับกำรศึกษำ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อำยุ
3. สถำนภำพสมรส
4. อำชีพ
5. รำยได้ต่อเดือน
6. ระดับกำรศึกษำ

ตัวแปรตำม
(Dependent Variable)
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มตี ่อบริษัทชุนเจริญรับเบอร์
จากัดปัจจัยที่ใช้วัดความภักดีต่อการบริการ
1. ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ (Words-of- mouth
Communications)
2. ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร (Purchase Intention)
3. ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ (Price Sensitivity)
4. ด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน (Complaining Behavior)
(Zeithaml et al, 1996)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ศึกษำในกำรวิจัยครังนี ได้แก่ ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์
จ้ำกัด อ้ำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้จ้ำนวนทังหมด 958 คน (บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
2556)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครังนี ได้แก่ ลูกค้ำบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด โดยก้ำหนด
ขนำดตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ ของตำรำง Krejcie and Morgan (1970 : 607 – 610; อ้ำงถึงใน ทองใบ
สุดชำรี, 2551 : 127 - 129) ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 278 คน เพื่อควำมเชื่อมั่นของข้อมูล ผู้ศึกษำจึง
ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ้ ำ นวน 300 คนโดยกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบแบ่ งชั นภู มิ แ บบเป็ น สั ด ส่ ว น (Stratified
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลของกำรวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึน เพื่อ
สอบถำมเกี่ ย วกั บ ควำมจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ ำ ที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ชุ น เจริ ญ รั บ เบอร์ จ้ ำ กั ด โดยแบ่ ง
แบบสอบถำมออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ้ำแนกเป็น เพศ
อำยุ สถำนภำพสมรส รำยได้อำชีพ ระดับกำรศึกษำ ของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรที่บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์
จ้ำกัด
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์
จ้ำกัด ประกอบด้วย ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อ
รำคำ ด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน
ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ของ Liket Scale
จ้ำนวน 5 ระดับ เพื่อวัดระดับควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด โดยมี

ระดับควำมถี่ (บุญชม ศรีสะอำด, 2553 : 163) ดังนี โดยก้ำหนดคะแนนควำมจงรักภักดีเท่ำกับ 5 4 3
2 และ 1 ได้แก่
5 คะแนน
หมำยถึง ระดับควำมจงรักภักดีมำกที่สุด
4 คะแนน
หมำยถึง ระดับควำมจงรักภักดีมำก
3 คะแนน
หมำยถึง ระดับควำมจงรักภักดีปำนกลำง
2 คะแนน
หมำยถึง ระดับควำมจงรักภักดีน้อย
1 คะแนน
หมำยถึง ระดับควำมจงรักภักดีน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถำมปลำยเปิ ด (Opened ended Question) โดยให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถำมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เกี่ยวกับระดับควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุน
เจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถำมทังหมด จ้ำนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 57.7 มีอำยุ 3140 ปี ร้อยละ 31.0 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 69.7 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร
ร้ อ ยละ 73.3 มี ร ำยได้ ต่ อ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ต่้ ำ กว่ ำ 10,000 บำท ร้ อ ยละ 53.0 มี ร ะดั บ กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 44.0
สรุปความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จากัด
จำกกำรศึ ก ษำควำมจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ ำ ที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ชุ น เจริ ญ รั บ เบอร์ จ้ ำ กั ด ให้
ควำมส้ำคัญอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนเรียงล้ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ควำม
จงรักภักดีด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริ กำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และ
ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ซึ่งสำมำรถสรุปเป็นรำยด้ำนได้ดังนี
1. ด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมจงรักภักดีอยู่ในระดับมำก โดยให้
ควำมส้ำคัญกับประเด็นเรื่อง เมื่อเข้ำใช้บริกำรกับบริษัทได้รับควำมสะดวกและรวดเร็ว รองลงมำคือ
หำกเกิดปัญหำในกำรใช้บริกำร บริษัทได้แสดงควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือ และให้ควำมร่วมมือในทุกๆ
เรื่อง ตำมที่ต้องกำรอย่ำงเหมำะสม หำกพบปัญหำจะร้องเรียนกับพนักงำนของบริษัททันที ได้รับ
บริกำรจำกบริษัทเป็นเลิศ เกินควำมคำดหวัง ตอบสนองควำมต้องกำร ตำมล้ำดับ ส่วนประเด็นที่ผู้ตอบ
สอบถำมให้ควำมส้ำคัญในระดับปำนกลำง คือ พบปัญหำจำกกำรใช้บริกำร จะบอกต่อถึงปัญหำที่พบ
กับผู้รับบริกำรคนอื่นๆ และจะเปลี่ยนไปใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น ตำมล้ำดับ
2. ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมจงรักภักดีอยู่ในระดับมำก โดยให้
ควำมส้ำคัญกับประเด็นเรื่อง มีควำมตังใจจะใช้บริกำรของบริษัทอย่ำงสม่้ำเสมอเป็นระยะเวลำนำน
ตังใจจะใช้บริกำรของบริษัทต่อไปอีกในอนำคต หำกจะใช้บริกำรเพิ่มขึน ท่ำนตังใจจะใช้บริกำรของ
บริษัทเป็นล้ำดับแรก หำกได้รับค้ำแนะน้ำจำกบุคคลอื่นในกำรที่จะไปใช้บริกำรที่อื่น ก็ ยังคงตังใจจะใช้
บริกำรจำกบริษัทต่อไป ตังใจจะใช้บริกำรที่บริษัทน้ำเสนออยู่เป็นประจ้ำ ตังใจจะใช้บริกำรของบริษัท
ในอัตรำส่วนที่เพิ่มขึน ตำมล้ำดับ ส่วนประเด็นที่ผู้ตอบสอบถำมให้ควำมส้ำคัญในระดับปำนกลำง คือ
มีควำมตังใจจะใช้บริกำรของบริษัท ในระดับปริมำณปกติแม้ไม่อยู่ในช่วงกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย และ
ตังใจจะใช้บริกำรของบริษัท เพียงแห่งเดียว ตำมล้ำดับ

3. ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมจงรักภักดีอยู่ในระดับมำก โดยให้
ควำมส้ำคัญกับประเด็นเรื่อง มีควำมเต็มใจ พึงพอใจจะใช้บริกำรที่บริษัทเสนอ ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีกำร
ปรับรำคำที่สูงกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่นท่ำนก็ยังคงจะเลือกใช้บริกำรของบริษัทต่อไป ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมี
กำรปรับรำคำที่ต่้ำกว่ำผู้ให้บริกำรรำยอื่นท่ำนก็ยังคงจะเลือกใช้บริกำรของบริษัทต่อไปตำมล้ำดับ ส่วน
ประเด็ น ที่ ผู้ ต อบสอบถำมให้ ค วำมส้ ำ คั ญ ในระดั บ ปำนกลำง คื อ ยื น ยั น ที่ จ ะใช้ บ ริ ก ำรของบริ ษั ท
ถึงแม้ว่ำบริษัทคู่แข่งขัน จะมำพูดชักชวนและเสนอบริกำรอื่นๆที่ดีกว่ำ และยินดีที่จะใช้บริกำรของ
บริษัท แม้บริษัทคู่แข่งขันจะมีรำคำผลิตภัณฑ์บำงประเภทที่ดีกว่ำ ตำมล้ำดับ
4. ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมจงรักภักดีอยู่ในระดับปำนกลำง
โดยให้ควำมส้ำคัญกับประเด็นเรื่อง ได้แนะน้ำบุคคลอื่นมำใช้บริกำรของบริษัทอยู่เสมอ ส่วนประเด็นที่
ผู้ตอบสอบถำมให้ควำมส้ำคัญในระดับปำนกลำง คือ ได้พูดชักชวนให้บุคคลอื่น ให้มำใช้บริกำรของ
บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ได้แนะน้ำบุคคลอื่นให้มำใช้บริกำรของบริษัทในอัตรำส่วนที่ เพิ่มขึน ได้รับข้อมูล
บริกำรใหม่ๆของบริษัท จะส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่นอยู่เสมอ ได้พูดแนะน้ำ ติชม ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริกำรของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลกับบุคคลอื่นเสมอ ได้ปกป้องตอบโต้ชีแจงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแทน
บริษัท เมื่อมี ผู้บิดเบือนข้อมูล ตำมล้ำดับ
การเปรียบเทียบความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จากัด จาแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน สรุปได้ดังนี
1. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์
จ้ำกัด จ้ำแนกตำมเพศ ได้แก่ หญิงกับเพศชำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำน
ควำมตั งใจจะใช้ บ ริก ำร มี ค วำมเห็ น แตกต่ ำงกั น อย่ ำ งมี นั ย ส้ำ คัญทำงสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่ ว นด้ำน
พฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน มีควำมเห็นไม่
แตกต่ำงกัน
2. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำน
ควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน ไม่มีควำมคิดเห็น
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ำแนกตำมสถำนภำพ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนพฤติกรรม
กำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน
ไม่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
4. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ ำ แนกตำมอำชี พ ได้ แ ก่ ไม่ ใ ช่ เ กษตรกรกั บ เกษตรกร พบว่ ำ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ มี อ ำชี พ แตกต่ำ งกั น มี
ควำมเห็นในด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ และด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน
5. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำน

พฤติกรรมกำรบอกต่อ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ
.01 ส่วนด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำไม่มีควำมแตกต่ำงกัน พบควำม
แตกต่ำงดังนี
5.1 ควำมจงรักภักดีด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ผู้ใช้บริกำรกลุ่มที่มีรำยได้ต่อเดือน
ต่้ำกว่ำ 10,000 บำท มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงโดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำง คือ กลุ่ม ที่มีรำยได้ต่อเดือน
20,001 บำท ขึนไป กลุ่มที่มีรำยได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บำท และ กลุ่มที่มีรำยได้ต่อเดือน
10,000-15,000 บำท อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน
5.2. ควำมจงรักภักดีด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน ผู้ใช้บริกำรกลุ่มที่มีรำยได้ต่อ
เดือน ต่้ำกว่ำ 10,000 บำท มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงโดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำง คือ กลุ่มที่มีรำยได้ต่อ
เดือน20,001 บำท ขึนไป และ กลุ่มที่มีรำยได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บำท อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่ำง
6. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมจงรักภักดีของลูก ค้ำที่มีบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด
จ้ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำน
พฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำร
ร้องเรียน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 พบควำมแตกต่ำงดังนี
6.1 ควำมจงรักภักดีด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ผู้ใช้บริกำรที่มีกลุ่มระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงโดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำง คือ กลุ่มระดับกำรศึกษำปริญญำตรี
หรือสูงกว่ำ และ กลุ่มระดับกำรศึกษำปวส. หรือเทียบเทำ ลูกค้ำที่มีกลุ่มระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ปวช. หรือเทียบเทำ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงจำกกลุ่มลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ
อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ส่วนกลุ่มคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน
6.2 ควำมจงรักภักดีด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรที่มีระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงโดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำง คือ กลุ่มที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำ
ตรีหรือสูงกว่ำ ลูกค้ำที่มีกลุ่มระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปวช. หรือเทียบเทำ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำง
จำกกลุ่มลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ส่วนกลุ่มคู่อื่นไม่
แตกต่ำงกัน
6.3 ควำมจงรั ก ภั ก ดี ด้ ำ นควำมอ่ อ นไหวต่ อ รำคำ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ มี ก ลุ่ ม ระดั บ
กำรศึกษำประถมศึกษำมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงโดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำง คือ กลุ่มลูกค้ำที่มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ลูกค้ำกลุ่มที่มีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปวช. หรือเทียบเทำ มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงจำกลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
ส่วนกลุ่มคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน
6.4 ควำมจงรั ก ภั ก ดี ด้ ำ นพฤติ ก รรมกำรร้ อ งเรี ย น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ มี ก ลุ่ ม ระดั บ
กำรศึกษำประถมศึกษำ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำง โดยเรียงล้ำดับควำมแตกต่ำงคือ ลูกค้ำที่มีกลุ่มระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ และลูกค้ำที่มีกลุ่มระดับกำรศึกษำ ปวส.หรือเทียบเทำ กลุ่มลูกค้ำที่มี
ระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปวช. หรือเทียบเทำ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงจำกลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำ
ปวส. หรือเทียบเทำ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ ส่วนกลุ่มคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด สำมำรถ
อภิปรำยผลในประเด็นที่ส้ำคัญ ดังนี
1. เพศ จำกผลวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมเห็นเกี่ยวกับด้ำนควำม
ตังใจจะใช้บริกำร มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) เนื่องจำกลูกค้ำที่มำใช้
บริกำรที่มีเพศต่ำงกัน จะมีควำมตังใจซือสินค้ำไม่เหมือนกัน เพศหญิงจะมีพฤติกรรมกำรเลือกซือสินค้ำ
ที่แตกต่ำงกับเพศชำย เพศชำยจะเลือกซือสิ นค้ำได้ง่ำย ๆ โดยไม่ได้ค้ำนึงว่ำสินค้ำนันจะมีกำรส่งเสริม
กำรขำยหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Engel, Blackwell and Minird (1994) และ Kotler
and Armstrong (2002) กล่ ำ วว่ ำ กำรตั งใจซื อ(Purchase Intention) หมำยถึ ง ระยะเวลำในกำร
เปรียบเทียบสินค้ำก่อนกำรซือ รวมถึงสภำวะเศรษฐกิจมีส่วนในกำรตังใจซือ รำคำและควำมแตกต่ำง
ของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยกำรส่งเสริมกำรขำย (ลด แลก แจก แถม) ก็มีส่วนในกำรซือและกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์ รวมถึงสถำนที่ที่ซือและเงื่อนไขในกำรซือผลิตภัณฑ์
2. อำยุ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำน
พฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำร
ร้องเรียน ไม่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน เนื่องจำก ลูกค้ำที่ใช้บริกำรที่บริษัทมีควำมชอบใกล้เคียงกัน ซึ่ง
มีกำรพบปะ พูดคุยกันในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล (2552) ได้
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพกำรให้บริกำรกับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำของบริษัท ตะวัน
แดง สำดแสงเดือน จ้ำกัด (สำขำคลองตัน) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำแตกต่ำง
กันตำมอำยุของผู้ใช้บริกำร ในภำพรวม ลูกค้ำที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำไม่แตกต่ำง
กัน ทังนีเนื่องจำกควำมเป็นเอกลักษณ์ในบรรยำกำศและแนวเพลง ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรจึงเป็นลูกค้ำที่มี
ควำมชอบในควำมเป็นตะวันแดง สำด
แสงเดือน ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรมีอำยุตังแต่ 20 ปีขึนไป ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยท้ำงำน ซึ่งเป็นวัยที่ต้อง
มีกำรพบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน กำรน้ำครอบครัวมำพักผ่อนรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนเพื่อเปลี่ยน
บรรยำกำศ และต้องกำรผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรท้ำงำน แม้อำยุของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรจะมี
ควำมแตกต่ำงกัน แต่ควำมชอบในควำมเป็นตะวันแดง สำดแสงเดือน ไม่ต่ำงกัน
3. สถำนภำพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำน
พฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำร
ร้องเรียน ไม่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล (2552) ได้
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพกำรให้บริกำรกับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำของบริษัท ตะวัน
แดง สำดแสงเดือน จ้ำกัด (สำขำคลองตัน) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลูกค้ำที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีควำม
จงรักภักดีต่อตรำสินค้ำไม่แตกต่ำงกัน ทังนีเนื่องจำก ลูกค้ำที่สถำนภำพโสด และหม้ำย/หย่ำร้ำง มี
อิสระในกำรใช้บริกำรมำกกว่ำ ทังระยะเวลำในกำรใช้บริกำรในแต่ละวัน กำรใช้จ่ำยแต่ละครังในกำรใช้
บริกำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของร้ำน ลูกค้ำที่มีสถำนภำพโสด จึงสำมำรถรับรู้ถึง
คุณภำพกำรให้บริกำรได้มำกกว่ำ มีควำมผูกพันกับทำงร้ำนมำกกว่ำจึงมีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ
กับทำงร้ำนมำกกว่ำ ส้ำหรับลูกค้ำที่สถำนภำพสมรส มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว
มำกกว่ำระยะเวลำที่มำใช้บริกำรจึงสันกว่ำ กำรใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรแต่ละครังจึงน้อยกว่ำ
4. อำชีพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นในด้ำนพฤติกรรม
กำรบอกต่อ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ผู้ที่มี

อำชีพแตกต่ำงกันด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ส่วน
ด้ำนที่เหลือไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำก วัฒนธรรมองค์กรในแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงทังในกำร
ท้ำงำน ทัศนคติ แนวคิด รำยได้ มุมมองในกำรรับฟังข่ำวสำร ในกำรซือขำยสินค้ำและบริกำร ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นพกร ศรีจ้ำนง(2551) ได้ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีของ
ลูกค้ำที่มีต่อธนำคำรกรุงไทย สำขำร้อยเอ็ด ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ลูกค้ำธนำคำรอำชีพ แตกต่ำงกัน มี
ควำมคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีของลูกค้ำ ด้ำนกำรซือซ้ำเป็นปกติ และด้ำนกำรมีภูมิคุ้มกันใน
กำรถูกดึงดูดไปหำคู่แข่ง แตกต่ำงกัน (p<.05)
5. รำยได้ต่อเดือน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ในด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ
(p<0.01) เนื่องจำกในปัจจุบันสภำพเศรษฐกิจ ลูกค้ำที่มีรำยได้น้อย รำคำยำงลดลง ต้องใช้ควำม
รอบคอบในกำรใช้จ่ำยเงิน ลูกค้ำกลุ่มนีอำจจะมีควำมประทับใจในบริกำรมำกกว่ำกลุ่มที่มีรำยได้สูงกว่ำ
แต่รำยได้ที่มีจ้ำกัดท้ำให้ลูกค้ำกลุ่มนีจ้ำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้บริกำรร้ำนอื่น ที่มีค่ำใช้จ่ำยต่้ำกว่ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล (2552) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพกำร
ให้บริกำรกับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำของบริษัท ตะวันแดง สำดแสงเดือน จ้ำกัด (สำขำคลองตัน)
มีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
6. ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ในด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำ นควำมตังใจจะใช้ บริกำร ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำน
พฤติกรรมกำรร้องเรียน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ทังนีเนื่องจำกลูกค้ำมีระดับกำรศึกษำที่
ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ มีควำมแตกต่ำงกันในกำรที่จะเข้ำมำซือขำยสินค้ำ ดังนันระดับ
กำรศึกษำมีควำมส้ำคัญต่อควำมจงรักภักดีด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำร ด้ำน
ควำมอ่อนไหวต่อรำคำ และด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วัชรพงษ์ สุขวงศ์
พล (2552) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพกำรให้บริกำรกับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำของ
บริษัท ตะวันแดง สำดแสงเดือน จ้ำกัด (สำขำคลองตัน) มีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจัยครังนีมีประเด็นที่น่ำสนใจ ซึ่งเกี่ยวกับควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท
ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อเสนอแนะเพื่อกำรประยุกต์ใช้ และส้ำหรับกำรวิจัยครังต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
1. ด้ำนพฤติกรรมกำรบอกต่อ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท
ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด มีควำมจงรักภักดีในระดับปำนกลำง ได้พูดชักชวนให้บุคคลอื่น ให้มำใช้บริกำร
ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ได้แนะน้ำบุคคลอื่นให้มำใช้บริกำรของบริษัทในอัตรำส่วนที่เพิ่มขึน ได้รับ
ข้อมูลบริกำรใหม่ๆของบริษัท จะส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่นอยู่เสมอ ได้พูดแนะน้ำ ติชม ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรบริกำรของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลกับบุคคลอื่นเสมอ ได้ปกป้องตอบโต้ชีแจงข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องแทนบริษัท เมื่อมี ผู้บิดเบือนข้อมูล ตำมล้ำดับ ดังนันบริษัทควรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับผู้ใช้บริกำร
ที่เป็นควำมจริง ให้รำคำยุติธรรม มีควำมซื่อสัตย์ ก้ำหนดโปรโมชั่นในกำรซือ สร้ำงส่งล่อใจ ท้ำกำร ลด
แลก แจก แถม เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรที่ดีเลิศ

2. ด้ำนควำมตังใจจะใช้บริกำรและด้ำนควำมอ่อนไหวต่อรำคำ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำม
จงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยควำมจงรักภักดีน้อย
ที่สุดคือท่ำนตังใจจะใช้บริกำรของบริษัท เพียงแห่งเดียว และท่ำนยินดีที่จะใช้บริกำรของบริษัท แม้
บริษัทคู่แข่งขันจะมีรำคำผลิตภัณฑ์บำงประเภทที่ดีกว่ำ ดังนันบริษัทต้องพยำยำมหำวิธีกำร หรือ
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในด้ำนกำรให้บริกำรให้เหนือกว่ำคู่แข่งขัน ซึ่งสำมำรถท้ำได้ใน
ลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรเสนอกำรบริกำรในลักษณะที่มีแนวควำมคิดริเริ่มแตกต่ำงจำกกำรบริกำรของคู่
แข่งขัน คุณภำพกำรบริกำรและรำคำสินค้ำมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร
3. ด้ำนพฤติกรรมกำรร้องเรียน จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริษัท
ชุนเจริญรับเบอร์ จ้ำกัด ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยควำมจงรักภักดีน้อยที่สุดคือท่ำนจะเปลี่ยนไปใช้บริกำร
จำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น ถ้ำท่ำนพบปัญหำจำกกำรใช้บริกำร ดังนันบริษัทควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขและ
แก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ทันที จัดกิจกรรมในด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับบริษัท เพื่อสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้ใช้บริกำรอย่ำงสม่้ำเสมอและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จำกกำรศึกษำวิจัยครังนี ท้ำให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะว่ำ ในกำรวิจัยครังต่อไป ควรศึกษำ
เพิ่ ม เติ ม ในด้ ำ นควำมต้อ งกำรของลูก ค้ ำ ว่ ำ ลูก ค้ ำ อยำกได้อ ะไร อยำกให้ บ ริ ษั ท พั ฒ นำด้ ำ นใด เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท้ำให้ลูกค้ำมีควำมจงรักภักดีต่อบริษัท เพื่อ น้ำมำพัฒนำธุรกิจให้
เกิดศักยภำพต่อไป ซึ่งทังนีในกำรวิจัยครังต่อไปส้ำหรับค้ำถำมที่ใช้ในแบบสอบถำมไม่จ้ำเป็นจะต้องใช้
ภำษำที่เป็นทำงกำรเกินไปนัก ควรเป็นภำษำที่อ่ำนแล้วง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
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