
บทที ่3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) ระหวา่ง 
การวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมี
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 จากภาพประกอบท่ี 3.1 จะเห็นไดว้่า ระเบียบวิธีวิจยัของงานวิจยัเร่ืองน้ีไดน้ าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ มาสังเคราะห์ร่วมกนั แลว้น ามา
เขียนเป็นรายงานผลการวจิยั 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

จดัส่งแบบสอบถาม 

การใชแ้บบสอบถาม 

ทดสอบเคร่ืองมือ 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจยัเชิงคุณภาพ 

เก็บขอ้มูล 

แบบสมัภาษณ์ แบบเจาะลึก 

ขอนดัหมายเพ่ือสมัภาษณ์ 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูล 

สงัเคราะห์ 

รายงานผล 

ปัญหาวิจยั 

ค าถามวิจยั 
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การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวจิยัเชิงปริมาณ ไดด้ าเนินการหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดท้  าการพฒันากรอบแนวคิดมาจาก

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากร (Population) คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซูเปอร์เซ็น

เตอร์ในประเทศไทย ทั้งบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และเทสโก้ โลตสั โดยในแต่ละสัปดาห์ลูกคา้ของ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์แต่ละแห่งดงักล่าวมีการใชบ้ริการจ านวนมากเกินกวา่ 200,000 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   ผูว้ิจยัได้ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้กฎของ Schumacker and Lomax  
(นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซ่ึงได้เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย สถิติ
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) คือ 10-20 ตวัอยา่ง ต่อ 1 ตวัแปร ซ่ึง
จากกรอบแนวคิดการวิจยัน้ีมีตวัแปรสังเกตไดท้ั้งหมด 10 ตวัแปร และตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร ดงันั้น 
จะตอ้งใช้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 130-260 ตวัอย่าง และเน่ืองจากผูป้ระกอบการคา้ปลีกในรูปแบบ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มี 2 กิจการ คือ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และเทสโก ้โลตสั ผูว้ิจยัจึงเก็บ
ตวัอยา่ง ดว้ยขนาด 2 เท่า ของ 130 – 260 ซ่ึงจะมีประโยชน์ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป เก่ียวกบั
การทดสอบว่าพารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ ระหวา่งลูกคา้ของ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และเทสโก ้โลตสั แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการ 
ประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ ดังนั้นการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดตวัอย่าง
ทั้งหมดเป็น 520 คน     

2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) วึ่งเป็นวธีิหน่ึง

ของการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้วามน่าจะเป็น(Probability Sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) แบ่งสาขาของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามภูมิภาคได ้5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ 

ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 
2) ในแต่ละภูมิภาค เลือกจงัหวดั 1 จงัหวดั โดยเลือกจงัหวดัท่ีมีความส าคญั

ของแต่ละภูมิภาค ดงัน้ี  
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           ภาคเหนือ เลือก จงัหวดัเชียงใหม่ 
    ภาคใต ้คือ จงัหวดัสงขลา 
    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ จงัหวดันครราชสีมา 
    ภาคกลาง คือ จงัหวดัสมุทรสาคร 
    และกรุงเทพมหานคร 

3) ในแต่ละจงัหวดัดงักล่าว สุ่มตวัอย่างสาขาของ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ
เทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดัละ 1 สาขา ดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
ดงันั้น ในท่ีน้ีจะไดต้วัอย่างสาขาของ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 5 สาขา และเทสโกโ้ลตสัซูเปอร์เซ็น
เตอร์ 5 สาขา 

4) ในแต่ละสาขาของซูเปอร์ ท าการสุ่มตวัอย่างลูกคา้ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
อยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ดว้ยความห่างของระยะเวลาท่ีลูกคา้แต่ละคนเขา้มา
ใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ในช่วงเวลา 18.00 น. – 20.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการเป็น
จ านวนมาก     

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire form) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได ้โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบ  ดว้ย 2 ตวัเลือก 
(Dichotomous) และมากวา่ 2 ตวัเลือก (Multiple choice) ซ่ึงเป็นการวดัดว้ยมาตรวดั nominal scale 
และ ordinal scale  

 ส่วนที ่2 เป็นค าถามระดับการรับรู้ของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยเกี่ยวกับ
การใช้กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมี 3 กลยุทธ์ คือ ความเป็น
เลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และความใกล้ชิดกบัลูกคา้ ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็น
แบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ดว้ยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five  
Rating Scale) ซ่ึงในท่ีน้ีถือว่าเป็นการวดัตวัแปรดว้ยมาตรวดัอนัตรภาคชั้น(interval scale) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 3.1 โดยขอ้ค าถามปรับจากแบบสอบถามของงานวิจยัเร่ือง วิธี
ปฏิบติัดา้นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) กบัร้านคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย  
ของ MohdAzizalSulaiman และคณะ (2013) 
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ตารางท่ี 3.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการรับรู้การใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

 
คะแนน ระดับการรับรู้ 

5 
4 
3 
2 
1 

สูงท่ีสุด 
สูง 

ปานกลาง 
ต ่า 

ต ่าท่ีสุด 
 
การแปลผล ท าไดโ้ดยการน าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดยมีเกณฑใ์นการ

แปลความหมาย 5 ระดบั จากสูตรดงัน้ี  
 

คะแนนอนัตรภาคชั้น =   
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดชั้นท่ีตอ้งการเป็น 5 ชั้น จะไดค้ะแนนอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
             

คะแนนอนัตรภาคชั้น =   

        =  0.80 
 

  จากคะแนนอนัตรภาคชั้นดงักล่าว ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลความหมายของการ
ใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตามการรับรู้ของลูกคา้ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80    หมายถึง   การใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 1.87 – 2.60   หมายถึง   การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยูใ่นระดบัต ่า 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง   การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง 
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  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00   หมายถึง   การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) ดว้ยมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scale) ซ่ึงในท่ีน้ีถือว่าเป็นการวดัตวัแปรดว้ยมาตรวดั
อนัตรภาคชั้น (interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 3.2 โดยขอ้ค าถามปรับจาก
แบบสอบถามของงานวิจยัเร่ือง การทดสอบผลของคุณภาพการบริการคา้ปลีกท่ีมีต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้และความจงรักภกัดีของลูกคา้: กรณีศึกษาผูจ้บัจ่ายสินคา้ในซูเปอร์มาร์เก็ต ของ J. Beneke 
(2012) งานวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย โดย อนุพงษ ์เครืองาม (2557) 

 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
5 
4 
3 
2 
1 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 

 การแปลผล ท าไดโ้ดยการน าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดยมีเกณฑใ์น
การแปลความหมาย 5 ระดบั จากสูตรดงัน้ี  

 

คะแนนอนัตรภาคชั้น =   
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดชั้นท่ีตอ้งการเป็น 5 ชั้น จะไดค้ะแนนอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
             

คะแนนอนัตรภาคชั้น =   

        =  0.80 
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 จากคะแนนอันตรภาคชั้ นดังก ล่าว  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดการแปลความหมาย 
ความพึงพอใจของลูกคา้ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง             
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก          
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด         

 
  ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า 

ในการใช้บ ริการจากซู เปอร์ เซ็นเตอ ร์  ลักษณะค าถาม เป็นแบบปลายปิด  (Close-Ended 
Questionnaire) ดว้ยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scale) ซ่ึงในท่ีน้ีถือวา่เป็น
การวดัตวัแปรดว้ยมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (interval scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 3.3 
โดยขอ้ค าถามปรับจากแบบสอบถามของงานวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ ซูเปอร์เซ็นเตอรืในประเทศไทย โดย อนุพงษ ์เครืองาม (2557) งานวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์
องค์กร คุณค่าตราสินค่า และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ของ ชลลดา ไชยกุล (2555) และงานวิจยัเร่ือง 
ภาพลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาป่ินเกลา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
ของ จินดาลกัษณ์ เกียรติเจริญ (2555)  
 
ตารางท่ี 3.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 
4 
3 
2 
1 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 
 การแปลผล ท าไดโ้ดยการน าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดยมีเกณฑใ์น

การแปลความหมาย 5 ระดบั จากสูตรดงัน้ี  
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คะแนนอนัตรภาคชั้น =   
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดชั้นท่ีตอ้งการเป็น 5 ชั้น จะไดค้ะแนนอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
             

คะแนนอนัตรภาคชั้น =   

             =  0.80 
 

 จากคะแนนอนัตรภาคชั้นดงักล่าว ผูว้จิยัไดก้  าหนดการแปลความหมายของความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ของลูกคา้ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคา้มีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ลูกคา้มีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบันอ้ย          
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ลูกคา้มีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัปานกลาง             
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ลูกคา้มีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก          
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ลูกคา้มีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด          
 
 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของซุปเปอร์เซ็นเตอร์  เป็นค าถาม

แบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขียนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงในท่ีน้ี
ถือวา่เป็นการวดัตวัแปรดว้ยมาตรวดันามบญัญติั (nominal scale)  

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าสอง
รูปแบบดงัน้ี คือ การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และการตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ (reliability) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบสอบท่ีสร้างข้ึนไป
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะดา้นจ านวน  5 ท่าน ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้น
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิทางสถิติ 1 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ความแต่ละขอ้ว่าสอดคลอ้งกบัตวัแปร
ของวตัถุประสงค์ท่ีศึกษาหรือไม่ โดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งของการศึกษา เพื่อหาดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC)  ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนนดงัน้ี 
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1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
-1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
จากนั้น จึงน าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามมาค านวณหาค่า IOC โดยมีสูตรดงัน้ี 

 
     IOC  =   ∑r 
        n 
 
โดย IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์

∑r  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทุกคน 
n   คือ จ านวนผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ตอ้งมีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 จึงจะถือวา่แบบสอบถามนั้นมี

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา สามารถใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามได ้แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า 
IOC ต  ่ากว่า 0.50 ข้อค าถามนั้นจะถูกตัดออกจากแบบสอบถามหรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข
ขอ้ความแลว้หาค่า IOC ใหม่จนกวา่จะผา่นเกณฑ์ (Rovinelli and Hambleton, 1976) ในท่ีน้ี พบวา่ 
ขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า IOC มากกวา่ 0.5 ดงัแสดงในภาคผนวก ค 

การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ น าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ัง และน าไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด 
(Samuels, Peter. (2015)) เพื่อตรวจสอบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเขา้ใจในแบบสอบถาม
หรือไม่  แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามทั้ง 30 ชุดมาท าการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยท าการค านวนหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach's alpha coefficient) 
(Cronbach, 1990) โดยเม่ือค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคัจากแบบสอบถามท่ีน าไป
ทดลองใชจ้  านวน 30 ชุด จะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551)  จึงจะน าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มูลจริง ในท่ีน้ีพบว่า ตวัแปรเชิงปริมาณทุกตวัมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach's alpha coefficient = ) มีค่ามากกวา่ 0.7 ดงัน้ี 

ตัวแปร                      ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค () 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน     .758 
ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์      .740 
ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้      .854 
กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า   .899 
ความพึงพอใจดา้นราคา     .876 
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ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ    .811 
ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานสินคา้และบริการ   .852 
ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ  .777 
ความพึงพอใจของลูกค้า     .923 
ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม     .921 
ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ     .871 
ความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้     .810 
ความจงรักภักดีของลูกค้า     .947 
 
 
และแสดงรายละเอียดการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach's 

alpha coefficient = ) ไดด้งัภาคผนวก ง  และเม่ือพิจารณาอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของขอ้
ค าถามส าหรับตวัแปรแต่ละตวัพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนของขอ้ค าถามขอ้
นั้นๆ กบัคะแนนรวมของขอ้ท่ีเหลือในตวัแปลหน่ึงๆ มีอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามซ่ึงมีค่าไม่ต ่า
กวา่ 0.30 (Hair and Others, 2006: 137) ดงันั้นจึงไม่ตอ้งตดัออก/ปรับปรุง ขอ้ค าถามใดๆเลย แสดง
รายละเอียดเพื่อพิจารณาอ านาจจ าแนกไดด้งัภาคผนวก ง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัมอบหมายให้พนกังานสนาม จ านวนทั้งหมด 10 คนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล   โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงมี  5 จังหวัด  ท่ีพนักงานสนามจะต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา และสมุทรสาคร และในแต่ละจงัหวดัจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ท่ี บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1 สาขา และ เทสโกโ้ลตสั 1 สาขา และผูว้ิจยัมอบหมายให้
พนกังานสนามจ านวน 2 คน รับผดิชอบเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อ 1 จงัหวดั โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 

1. ท าการคดัเลือกพนกังานสนาม จงัหวดัละ 2 คน ทั้งหมด 5 จงัหวดั รวมจ านวน
ทั้งหมด 10 คน 

2. ท าการฝึกอบรมพนกังานสนามทั้ง 10 คน ท่ีได้คดัเลือกไวแ้ลว้ เป็นการให้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัแก่พนกังานสนาม เช่น ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วตัถุประสงค์การวิจยั ลกัษณะ
ของแบบสอบถาม กระบวนการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ 

3. พนักงานสนามท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาท่ีก าหนด และใน
ขณะเดียวกนันั้นผูว้จิยัท าการควบคุมดูแลการท างานของพนกังานสนามเพื่อให้แน่ใจวา่กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
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4. พนักงานสนามทุกคนส่งมอบแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาได้ให้แก่ผูว้ิจยั และ
ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นในการตอบของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลับมา 
ถ้าแบบสอบถามชุดใดมีความไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน ผูว้ิจยัจะให้พนักงานสนามท าการเก็บ
รวบรวมใหม่เป็นการทดแทน จนกระทัง่ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบทุกชุด 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถาม และส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ
ระดบันยัส าคญัร้อยละ .05 โดยมีรายละเอียดสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. การส ารวจปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การส ารวจกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นเลิศทางการ
ด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ของซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
พร้อมทั้งความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

3. การค้นหาค้นหาโมเดล “  กลยุท ธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  และ 
ความพึงพอใจ ท่ีสร้างความจงรักภักดี ของลูกค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ” โดยการ
วิเคราะห์สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling: SEM) ซ่ึงมีการวิเคราะห์
ค่าสถิติต่อเน่ืองดงัน้ี 

3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

3.2 การหาค่าความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของ กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใช้ได้แก่การวิเคราะห์เชิงสาเหตุเส้นทาง
ความสัมพนัธ์ (Path Analysis) 
 โดยค่าดัชนีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจกัษเ์ป็นไปดงัตารางท่ี 3.4 (สุภมาส องัสุโชติ และคณะ, 2554) 
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ตารางท่ี 3.4 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ 

2- test ไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05) 

2/df < 2.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
2.00 – 5.00 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

GFI (Goodness of Fit Index)  0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)  0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

CFI (Comparative Fit Index)  0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ 

NNFI (Non-Normed Fit Index) 0.97 – 1.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.85 – 0.96 สอดกลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

< 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
0.05 – 0.08 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
0.08 – 0.10 สอดคลอ้งกลมกลืนไม่ค่อยดี 
> 0.10 สอดคลอ้งกลมกลืนไม่ดี 

RMR (Root Mean Square Residual) < 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
< 0.08 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจยัเชิงคุณภาพในท่ีน้ีท าโดยการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (primary qualitative data) ซ่ึง
เป็นการเก็บขอ้มูลดา้นความคิดเห็น ความเช่ือ เจตคติ ความรู้ พฤติกรรม การรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก 
เป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นข้อความหรือเป็นการพรรณนา (descriptive) โดยวิธีการสัมภาษณ์กับ
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลักและท าการบนัทึกเพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหาต่อไป ซ่ึงการ
ด าเนินการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 
1. ผูใ้หข้อ้ขอ้มูลหลกั 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะเป็นผูใ้ห้ข้อมูล 

(Informants) ซ่ึงมาจากองค์การต่าง ๆ โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive) รวม
ทั้งหมด 6 ท่าน โดยประกอบดว้ย 

1. นกัวชิาการ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของกิจการ
คา้ปลีกสมยัใหม่ จ านวน  2 ท่าน  

2. ผูน้ าทางความคิด มีท่ีบทบาทเก่ียวข้องกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของ
กิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ จ  านวน  2 ท่าน 

3. ผูบ้ริหารของซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ จ  านวน  2 ท่าน  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อยืนยนัผลท่ีได้จากการวิจยัเชิงปริมาณ และ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีประเด็นค าถาม (Main questions) ซ่ึงได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา โดยท าการสัมภาษณ์ตามประเด็นของค าถาม ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศพัท ์และ 
E-mail 

ส่วนที่ 2 กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
2.1 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดา้นความเป็น

เลิศทางการด าเนินงาน อยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์
เซ็นเตอร์ 

2.2  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านผู ้น า
ทางดา้นผลิตภณัฑ ์อยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็น
เตอร์ 

2.3  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ควรมีกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า ด้านความ
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ อย่างไรบา้ง เพื่อท่ีจะให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็น
เตอร์ 

2.4  กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นความเป็นเลิศ
ทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ กลยุทธ์ดา้นใดถือวา่
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เป็นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีส าคญัมากท่ีสุด และเพราะ
อะไร 

2.5  การท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า จะ
ส่งผลท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ หรือไม่ อยา่งไร 

2.6 การท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า จะ
ส่งผลท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และความจงัรักภกัดี ของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

3.1 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งผลท าใหลู้กคา้มี
ความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไม่ และอยา่งไร 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

ท่ีไดส้ร้างไวแ้ลว้ โดยมีขั้นตอนส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ จาก วิทยาลยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลยั

ศรีปทุม เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์พร้อมทั้งแนบประเด็นท่ีจะขอสัมภาษณ์ และตารางเวลาท่ีจะขอท า
การนดัหมาย 

2. ก่อนท าการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัขออนุญาตท าการบนัทึกเสียงระหวา่งการสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บขอ้มูล แต่หากผูถู้กสัมภาษณ์ไม่สบายใจ ก็จะใชว้ิธีการจดบนัทึกขอ้มูลแทนเพื่อให้ไดป้ระเด็น
ส าคัญ ๆ ท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนมากท่ีสุด และรวบรวมข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมา
ประมวลความคิดเห็น 

3. ตรวจสอบขอ้มูลหลงัจากท่ีได้เก็บขอ้มูลเรียบร้อยแล้วก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( triangulation) (นิศา ชูโต, 2545) โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation) โดยจะท าการตรวจสอบเร่ืองของบุคคลผูรั้บการ
สัมภาษณ์ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นมีความถูกตอ้ง ซ่ึงขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูล
ท่ีแตกต่างกัน คือ นักวิชาการ ผูน้ าทางความคิด และผูบ้ริหารของซุปเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

4. สร้างบทสรุป โดยน าขอ้คน้พบเบ้ืองตน้มาเช่ือมโยงเป็นบทสรุป 
5. การพิสูจน์บทสรุป โดยน าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้สรุปกลบัไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบความ

ถูกตอ้งตรงกนักบัความหมายท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หไ้วอี้กคร้ังก่อนสรุปเป็นขอ้คน้พบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท าโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ี

ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อมูล โดยมี
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัการขอ้มูล (data management) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากการ
จดบนัทึก และจากการบนัทึกเสียง มาเขียนบนัทึกใหค้รบถว้น 

2. ให้รหสั (coding) จดัหมวดหมู่ขอ้มูล (categorize) และดชันีขอ้มูล (indexing) พร้อม
ส าหรับการน ามาใชโ้ดยการอ่านท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละราย พร้อมดึง
กลุ่มค า (keyword) ท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยัแลว้น ามาเขียนไวใ้นช่องทางขวามือของ
แบบบนัทึกภาคสนามพร้อมทั้งใส่หมายเลขหนา้และหมายเลขบรรทดัท่ีกลุ่มค านั้นปรากฏอยูแ่ลว้จดั
แบ่งกลุ่มดชันีขอ้มูล 

3. ตดัทอนขอ้มูล (data reduction) โดยขจดัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออกไปเพื่อลดขนาด
ขอ้มูลโดยการอ่านทบทวนและท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลทั้งหมดในแต่ละกลุ่มดชันีขอ้มูลย่อย แลว้
สรุปเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ (sub-themes) ในแต่ละเร่ือง 

4. อ่านท าความเขา้ใจกบัหวัขอ้ยอ่ยแต่ละขอ้แลว้สรุปเป็นหวัขอ้ (themes) ตามแนวคิด 
หลกัการ และทฤษฏี เพื่อสรุปเป็นขอ้คน้พบเบ้ืองตน้ (preliminary finding) 

5. บทสรุป (conclusion) โดยน าขอ้คน้พบเบ้ืองตน้มาเช่ือมโยงเป็นบทสรุป 
6. การตรวจสอบบทสรุป (verifying conclusion) เพื่อให้แน่ใจว่าบทสรุปท่ีไดมี้ความ

น่าเช่ือถือ  ผูว้ิจยัจะท าการประเมินคุณภาพของขอ้มูลและตรวจสอบความเป็นตวัแทนของขอ้มูลวา่
มาจากแหล่งท่ีเป็นตวัแทนจริงหรือไม่ โดยท าการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีสามเส้า (triangle) และ
เม่ือแน่ใจวา่บทสรุปท่ีไดมี้ความเหมาะสม และน่าเช่ือถือ จึงน าไปวิเคราะห์ร่วมกบัผลท่ีไดจ้ากการ
วจิยัเชิงปริมาณ 


