
บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การคนควาแบบอิสระเรื่อง  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตใน
จังหวัดเชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ  ไดดําเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษา
ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศกึษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใช
รถยนตในจังหวัดเชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ซ่ึงประกอบดวย  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  บุคลากร  ลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการใหบริการ 

ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนีค้ือ  เจาของรถยนตนั่งสวนบคุคลที่จดทะเบยีนรถกับสํานกังาน
ขนสงจังหวดัเชียงใหมและไดมีจัดทําประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น  65,196  คัน 
 
ขนาดตัวอยางและการคัดเลือกตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดตัวอยาง จากจํานวนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จด
ทะเบียนรถกับสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม และไดมีการจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
โดยใชการกําหนดตวัอยางจากตาราง YAMANE (พรทิพย พิมลสินธ, 2539 : 87) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5 % ไดจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลจํานวน 
397 ตัวอยาง จึงปรับขนาดเปน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลอืกตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling)  จากเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มาใชบริการดานงานทะเบยีนรถยนตและบุคคล
ทั่วไปที่มาใชบริการกับสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม  และมีการจัดทํากรมธรรมประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ   แบงตามสัดสวนตามตารางที่  1                                             
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ตารางที่  1  แสดงจํานวน  และรอยละของจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนและจัดทําประกันภยัภาค 
     สมัครใจในจังหวัดเชยีงใหม   

ประเภทรถยนต 
จํานวนรถยนตท่ีจด
ทะเบียนและจัดทํา
ประกันภาคสมัครใจ 

สัดสวน
ประชากร 

จํานวน
ตัวอยางตาม
สัดสวน 

จํานวน
ตัวอยางที่เก็บ
ขอมูลจริง 

เจาของรถยนตเกง 31,956 49 % 196 180 
เจาของรถยนตกระบะ 28,988 44.5 % 178 180 
เจาของรถยนตตู 4,252 6.5 % 26 40 

รวม 65,196 100% 400 400 

ท่ีมา : สรุปยอดกรมธรรมรถยนตภาคสมัครใจจังหวัดเชียงใหม ป 2549. ( ลัดดา  โพธ์ิตุย, สัมภาษณ)  
  
ขอมูลและแหลงขอมูล 

การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งนี้เก็บขอมลูจาก  2  แหลงคือ 
   1.  ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  data)  เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลที่มาใชบริการดานงานทะเบียนรถยนตกับ  สํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหมจํานวน 400  
ราย โดยใชแบบสอบถาม  และมีการปรบัสัดสวนของกลุมตัวอยางทัง้รถยนตเกง  รถยนตกระบะ
เปนประเภทละ  180  ราย  และสัดสวนของรถยนตตูปรับสัดสวนเปน  40  รายเพื่อใหเพยีงพอตอ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควารวบรวม
เอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของทีม่ีผูเก็บรวบรวมไวแลว  รวมทั้งหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ  งานวิจัยที่
เกี่ยวของ  และการคนควาขอมลูผานทางระบบอินเตอรเนต็ 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ขอมูลที่ไดรวบรวมจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  
Statistics)  ประกอบดวยคาความถี่  (Frequency)  รอยละ (Percentage)  และ  คาเฉลี่ย (Mean)   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลคือ  แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่
เปนเจาของรถยนตนั่งสวนบคุคลที่มาใชบริการดานงานทะเบียนรถยนตกับสํานักงานขนสงจังหวดั
เชียงใหม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  4  สวน  คือ 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ   
รายได  ระดับการศึกษา  ประเภทรถยนตที่ใช  เปนตน 
 สวนที่  2  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับการทําประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ  ไดแก  ประเภท
ประกันภัยภาคสมัครใจที่จัดทํา  อัตราคาเบี้ยประกนัภยัที่ตองชําระตอป  เหตุผลที่จัดทําประกันภัย
ภาคสมัครใจ  บริษัทประกันภัยรถยนตที่รูจัก  และบรษิทัประกันภัยรถยนตที่เลือกใชบริการ   เปน
ตน 

สวนที่  3   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ประกันภัยภาค
สมัครใจ  ประกอบดวย 

-  ปจจยัดานผลิตภัณฑ ไดแก ช่ือเสียงบรษิัท การรับทําประกันภัยประเภท   
เปนตน 

-  ปจจยัดานราคา  ไดแก  ระดับราคา  เงื่อนไขการชําระเงนิ  สวนลด  
เปนตน 

-  ปจจยัดานการจัดจําหนาย  ไดแก  มีสาขามากหาซื้อไดงาย  ที่ตั้งอยูใน 
แหลงชุมชนเดนิทางสะดวก  มีสาขาในบริการทั่วประเทศจํานวนมาก  เปนตน 
  -  ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก  การโฆษณาผานสื่อตางๆ  การใหของ
แถมหรือของชํารวย  มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา  มีบริการเสริม  มีการแจงขาวสารตางๆ หลังการ
ซ้ือ  มีการแจงเตือนตอประกนักอนหมดอายุ  เปนตน 
  -  ปจจยัดานบคุลากร  ไดแก  ความรูความชาํนาญของพนกังาน  ความรวดเรว็ใน
การใหบริการของพนักงาน  การเอาใจใสลูกคาแบบเสมอภาค  บุคลิกภาพการแตงกายพนักงาน  
เปนตน 
  -  ปจจยัดานลกัษณะทางกายภาพ  ไดแก  มสํีานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ  
การจัดรูปแบบรานที่โดดเดน  ความสะอาดของสถานที่  ความทันสมัยของอุปกรณ  มีที่จอดรถ
เพียงพอ  มีส่ิงอํานวยความสะดวกบริการ  เปนตน 
  -  ปจจยัดานกระบวนการใหบริการ  ไดแก  ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
พนักงาน  มีขัน้ตอนการบรกิารที่รวดเรว็  มีการคํานวณเบี้ยประกนัถูกตองแมนยํา  เปนตน 
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สวนที่  4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของลูกคาผูใชรถยนตที่ไดพบจากบริษัท 
ประกันภัย  และขอเสนอแนะอื่นๆ 
 แบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนที่  3  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale)  
โดยลักษณะของคําถามประกอบดวยขอความเกีย่วกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูใช
รถยนตในจังหวัดเชียงใหมในการตัดสนิใจซื้อประกันภยัภาคสมัครใจ   โดยในแตละขอคําถามจะมี
คําตอบใหเลือก  5  ระดับ  ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  มเีกณฑการให
คะแนนแตละระดับดังนี ้   
  

ระดับความสําคัญ ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอย 2 

นอยที่สุด 1 
  
 การกําหนดชวงคาเฉลี่ยเพื่อวเิคราะหผลแบงเปน  5  ระดบั  จากชวงคาเฉล่ียตอไปนี ้
  คาเฉลี่ย  4.50  -  5.00 จัดอยูในระดับ สําคัญมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  3.50  -  4.49 จัดอยูในระดับ สําคัญมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50  -  3.49 จัดอยูในระดับ สําคัญปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50  -  2.49 จัดอยูในระดับ สําคัญนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00  -  1.49 จัดอยูในระดับ สําคัญนอยที่สุด 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือน  พฤษภาคม  2551   ถึงเดือน  ตุลาคม  2551  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดอืนสิงหาคม  2551 


