บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาของธุรกิจบริการ
มีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษานี้เปนการศึกษาการเปรียบเทียบความผูกพันของลูกคาตอตรา
สินคาของธุรกิจบริการ ซึ่งไดแบงธุรกิจบริการออกเปน 2 ประเภท คือบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน
(High-contact services) และบริการพึ่งตนเอง(Low-contact services)โดยแบงตามลักษณะการ
ปฏิสัมพันธกับลูกคา (Customer Contact) (James A. and Mona J. Fitzsimmons, 2004:85) โดยใช
เครื่องมือในการวัดความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ตามแนวคิดของ Gallop (2006) ซึ่งไดแบง
ความผูกพันตอตราสินคาออกเปนดานเหตุผลและดานอารมณ โดยดานอารมณแบงออกไดเปน 4
ระดับ ไดแก ความเชื่อมั่นในตราสินคา (Confidence) ความซื่อสัตยในตราสินคา (Integrity) ความ
ภูมิใจในตราสินคา (Pride) และความหลงใหลในตราสินคา (Passion) จากขอคําถาม 11 ขอไดแก
การวัดความผูกพันดานเหตุผล
1. คุณมีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินคาอยางไร
2. คุณมีความอยากที่จะเลือกใชหรือซื้อซ้ําในตราสินคาอยางไร
3. คุณมีความอยากที่จะแนะนําในตราสินคาใหเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวของอยางไร
การวัดความผูกพันดานอารมณ
ความเชื่อมั่นในตราสินคา
4. ฉันสามารถเชื่อมั่นในตราสินคานี้
5. ฉันไดรับทุกอยางที่ตราสินคานี้บอกไว
ความซื่อสัตยในตราสินคา
6. ฉันรูสึกวาไดรับการดูแลอยางยุติธรรมจากตราสินคานี้
7. ถาเกิดปญหากับตราสินคานี้ ฉันสามารถไดรับการแกปญหาอยางเปนที่นาพอใจ
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ความภูมิใจในตราสินคา
8. ฉันรูสึกภูมิใจที่ไดใชตราสินคานี้
9. ฉันรูสึกวาไดรับการใหเกียรติจากตราสินคานี้
ความหลงใหลในตราสินคา
10. ตราสินคานี้เปนตราสินคาที่เหมาะสมสําหรับฉัน
11. ฉันไมสามารถจินตนาการโลกโดยปราศจากตราสินคานี้
จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของลูก คาตอตราสินคาดังกลาวขางตน Gallop
(2004) ไดแบงประเภทลูกคาออกเปน 4 ประเภท
1. ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged customers)
2. ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาปานกลาง (Moderated Engaged customers)
3. ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคา (Engaged customers)
4. ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged customers)
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการในธุรกิจบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน
และบริการพึ่งตนเองเปนประจําอยางนอยเดือนละ 2 ครั้งในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมาใน
จังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปน 2 ประเภทบริการ แบงตามลักษณะการปฏิสัมพันธกับลูกคา
(Customer Contact) (James A. and Mona J. Fitzsimmons, 2004:85) คือ
1. บริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) ประเภทธุรกิจที่ศึกษา คือรานกาแฟ
ไดแกลูกคาที่นั่งทานใน รานกาแฟวาวี รานกาแฟ NINETY- FOUR รานกาแฟ Starbuck ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
2. บริการพึ่งตนเอง(Low-contact services) ประเภทธุรกิจที่ศึกษา คือ ซุปเปอรมารเก็ ต
ไดแก โลตัส บิ๊กซีและริมปง ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เหตุผลที่เลือกกิจการเหลานี้เพราะตองการศึกษากิจการที่ประสบความสําเร็จในการ
สรางความผูกพันกับลูกคา (Engage) เมื่อเทียบกับกิจการที่ลมเหลว
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งคํานวณจากการเปดตารางจํานวนประชากรและ
กลุ ม ตั วอย า ง ณ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่ 95 % ของ เครซี่ และมอร แกน (R.V.Krejcie and
D.W.Morgan,1970) จึงไดจํานวนตัวอยางรวม 420 ราย โดยแบงแตละธุรกิจบริการอยางละ 210
รายและ ทําการเก็บตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ในกลุมตัวอยางประเภทธุรกิจบริการพึ่ง
ผูปฏิบัติงาน (High-contact services) โดยดําเนินการเก็บขอมูล ณ รานกาแฟในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ไดแก รานกาแฟวาวี ซึ่งเปนรานคาธุรกิจบริการในทองถิ่น รานกาแฟ NINETYFOUR ซึ่งเปนรานคาธุรกิจบริการระดับประเทศและ Starbuck ซึ่งเปนรานคาธุรกิจบริการระหวาง
ประเทศ จํานวน 210 ตัวอยาง และประเภทที่บริการพึ่งตนเอง (Low-contact services) ดําเนินการ
เก็บขอมูล ณ ซุปเปอรมารเก็ตในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดแก ริมปงซุปเปอรมาเก็ต ซึ่ง
เปนรานคาธุรกิจทองถิ่น บิ๊กซีซุปเปอรมาเก็ต ซึ่งเปนรานคาธุรกิจระดับประเทศและ โลตัส ซุปเปอร
มาเก็ต ซึ่งเปนรานคาธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 210 ตัวอยาง ใชวิธีเลือกตัวอยางตามสะดวก
(Convenience Sampling)
วิธีการศึกษา

การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง 420 รายโดยทําการรวบรวมขอมูล ณ ซุปเปอรมารเก็ตและรานกาแฟที่อยูในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมไดแก โลตัส 70 ราย บิ๊กซี 70 ราย ริมปงซุปเปอรมารเก็ต 70 ราย รานกาแฟวา
วี 70 ราย รานกาแฟ NINETY- FOUR 70 ราย และ รานกาแฟ Starbuck 70 ราย
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือวารสาร
สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใ ชในการรวบรวม ขอมูลปฐมภูมิ ไดพัฒนาจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
นํามาสรุปรายละเอียดและวิธีการสรุปผลเปนขอคําถาม โดยการนําขอคําถามตามองคประกอบ 4
ระดับไปสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาในธุรกิจบริการทั้ง 2 ประเภทจํานวน 20
ราย คือบริการพึ่งผูปฏิบัติงาน (High-contact services) ไดแก รานกาแฟวาวี รานกาแฟ NINETYFOUR รานกาแฟ Starbuck จํานวน10 ราย และบริการพึ่งตนเอง (Low-contact services)ไดแก
โลตัส บิ๊กซี ริมปงซุปเปอรมาเก็ต จํานวน 10 ราย เพื่อตรวจความครบถวนของประเด็นคําถามและ
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ความหมายของความผูกพันของลูกคาตอตราสินคาในใจของลูกค า แลวทําการสรางเครื่องมือเพื่อ
ศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และหาคาความ
เชื่อถือ (Reliability) หลังจากนั้นไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 420 ตัวอยาง
โดยเก็บตัวอยางประเภทบริการละ 210 ตัวอยาง แบบสอบถามไดแบงออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม อันไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 การวัดความผูกพันของลูกคาตอตราสินคา ปรับมาจากแนวคิดของ Gallop
(2006) แบงเปน 2 ดาน ดานเหตุผลมีจํานวน 3 ขอ ดานอารมณแบงเปน 4 ระดับ จํานวน 8 ขอโดย
การวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ
การวิเคราะหขอมูล
ข อมู ล ที่ ร วบรวมได จากแบบสอบถามจะนํา มาวิ เคราะหโดยใช ส ถิติ เชิง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย Independent t-test
การวัดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิรท (Likert Scale) แบงระดับความคิดเห็นของ
ผูบริโภคเปน 5 ระดับ จัดเปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑการให
คะแนนเพื่อแปลผลคะแนนในแตละชวงประกอบดวย (กัลยา วานิชบัญชา, 2547)
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
5
เห็นดวย
4
เฉยๆ
3
ไมเห็นดวย
2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
คะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยการแปลความหมายของระดับ
คาเฉลี่ยโดยการอานคาระดับความคิดเห็นยึดหลักเกณฑดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2542)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง เห็นดวย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง เฉยๆ
คาเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง ไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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การวัดระดับความผูกพันในแตละดานในแบบสอบถาม ไดแก ดานความเชื่อมั่นใน
ตราสินคา (Confidence) ดานความซื่อสัตยในตราสินคา (Integrity) ดานความภูมิใจในตราสินคา
(Pride) และดานความหลงใหลในตราสินคา (Passion) จะทําการแบงระดับความผูกพันออกเปน 3
ระดับ ประกอบดวย ลูกคาที่มีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly engaged ) ลูกคาที่มีความผูกพัน
ต อ ตราสิ น ค า ปานกลาง (Moderated Engaged) และลู ก ค า ที่ ไ ม มี ค วามผู ก พั น ต อ ตราสิ น ค า
(Disengaged ) โดยจะใชคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามทั้ง 11 ขอนํามาวิเคราะหหาระดับคะแนน
เฉลี่ย ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 1-5 คะแนน ความหางของอันตรภาคชั้น = (ระดับคะแนนสูงสุด-ระดับ
คะแนนต่ําสุด)/จํานวนชวงระดับความผูกพัน = (5-1/3=1.33) จะไดความหางของแตละระดับความ
ผูกพันเทากับ 1.33 แปลความหมายดังนี้ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548:335)
โดยแปลความหมายจากแนวคิ ด เรื่ องการวั ดความผู ก พั น ของลูก ค า ต อ ตราสิ น ค า
ดังกลาวขางตน Gallop (2004) ไดแบงประเภทลูกคา ออกเปน 3 ประเภท
1. ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคาสูง (Highly Engaged) เปนลูกคาที่มีคาเฉลี่ยของ
คําถามทั้ง 11 ขออยูที่ 3.67-5.00
2. ลูกคามีความผูกพันตอตราสินคา ปานกลาง (Moderated Engaged) เปนลูกคาที่มี
คาเฉลี่ยของคําถามทั้ง 11 ขออยูที่ 2.34-3.66
3. ลูกคาไมมีความผูกพันตอตราสินคา (Disengaged) เปนลูกคาที่มีคาเฉลี่ยของคําถาม
ทั้ง 11 ขออยูที่ 1.00-2.33
สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจะดําเนินการที่ ซุปเปอรมารเก็ตและ
รานกาแฟที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก รานกาแฟวาวี รานกาแฟ NINETY-FOUR
รานกาแฟ Starbuck ริมปงซุปเปอรมารเก็ต โลตัส บิ๊กซี ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคม 2553 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2554
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2554

