บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทย
ศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของการเข้ามาใช้บริ การสิ ไหมรถยนต์
ซึ่ งครอบคลุมถึง
เจ้าหน้าที่สินไหมผูใ้ ห้บริ การ สถานที่ ขั้นตอนกระบวนการการให้บริ การโดยผูศ้ ึกษาวิจยั ได้กาหนด
ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังต่อไปนี้

1. รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ใช้การวัดผลเพียงครั้งเดียว(Oneshot case study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้
กลุ่มตัวอย่างเป็ น ผูก้ รอกแบบสอบถามเอง(Self-administered Questionnaire)

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์







เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
ประเภทของผูใ้ ช้บริ การ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้ บริการ
ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
 ด้านระบบการให้บริ การ
 ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริ การ
 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
 ด้านสถานที่และสิ่ งอานวย
ความสะดวก
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3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
ปั จจัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ (ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพและประเภทของผูใ้ ช้บริ การ
2. ตัวแปรตาม(Dependent Variables)
2.1 พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ ได้แก่ ลักษณะการใช้บริ การ สถานที่ติดต่อในการใช้
บริ การ ความถี่ที่ใช้ในบริ การ ระยะเวลาในการใช้บริ การ
2.2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริ การ

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การทุกประเภทที่เข้ามาใช้บริ การที่ฝ่ายสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งมีจานวนประชากรที่ไม่สามารถวัดได้เป็ น
ตัวเลขที่แน่นอน
จากประชากรที่ มีจานวนไม่ชดั เจน ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเลขที่ แน่ นอนได้น้ นั เพื่อให้ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ คือมีระดับความเชื่ อมัน่ 95 % ผูว้ ิจยั จึงได้ใช้ปริ มาณกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมตามแบบของ Taro Yamane ซึ่ งได้กาหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ มตัวอย่าง
เกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อ 0.05
พบว่าจานวนตัวอย่างที่ได้จากการคานวณที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 จะต้องใช้จานวน
ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการสารวจผูว้ ิจยั จะใช้จานวนตัวอย่างทั้งหมด 400
ตัวอย่าง
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5. เครื่องมือทีใ่ ช้
5.1 ประเภทและแหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คือผูใ้ ช้บริ การ
ด้านสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร แต่เนื่ องจากมีผใู ้ ช้บริ การ
เข้ามาติดต่อเป็ นจานวนมากและหลากหลายกลุ่ม ที่มาใช้บริ การจะสามารถติดต่อใช้บริ การได้ในทุก
เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน(รถยนต์) โดยผูว้ ิจยั เลื อกเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การ
จานวน 400 คนแรก ที่เข้ามาใช้บริ การระหว่างเดื อน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2553 ซึ่ งเฉพาะกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีความเต็มใจที่จะตอบแบบสอบถาม เพื่อที่จะทาให้ผลการวิจยั มีความเชื่ อถื อได้มากที่สุด
จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเอง
5.2 การสร้ างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 1 ชุด ซึ่ งมีท้ งั ชนิ ดคาถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Question) คาถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) และคาถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ประเภทของผูใ้ ช้บริ การ ประเภทการประกันภัยที่ทาไว้ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Check
List ) รวมทั้งหมด 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลในด้ านพฤติกรรมการใช้ บริ การของผู้ที่เข้ ามารั บบริ การที่ฝ่ายสิ นไหม
รถยนต์ บริษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ
(Check List ) จานวน 4 ข้อ และเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) จานวน 1 ข้อ รวม
ทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้า/คู่คา้ ของบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ประเภทการ
ใช้บริ การ วิธีการติดต่อที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ ในการใช้บริ การ และระยะเวลาที่ใช้ในการเข้ามารับ
บริ การแต่ละครั้ง
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่ อคุณภาพการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่
สิ นไหมผู้ให้ บริ การ เป็ นแบบวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อพฤติกรรมคุณภาพ
การบริ ก ารเจ้า หน้า ที่ สิ น ไหมผูใ้ ห้ บ ริ ก าร โดยให้ ผู ้ต อบแสดงความรู ้ สึ ก ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจ
ข้อความเหล่านี้อยูใ่ นระดับใด ตามมาตรการวัดของ Rensis Likert มีตวั เลือก 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริ การ
แบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดตามความมากน้อย ดังต่อไปนี้
มากที่สุด
ให้ 5
คะแนน
มาก
ให้ 4
คะแนน
ปานกลาง
ให้ 3
คะแนน
น้อย
ให้ 2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้ 1
คะแนน
นอกจากนี้ ยังกาหนดการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ ยโดยเฉลี่ ย ของมาตราส่ วน
ประเมินค่าทางสถิติคะแนนเฉลี่ย(Arithmetic Mean) โดยกาหนดช่วงของการวัด ดังนี้

=
=

0.8

ผูว้ ิ จ ัย ได้น าค่ า เฉลี่ ย 0.80 ที่ ไ ด้น้ ี มาใช้เ พื่ อ บรรยายค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยนาแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ ม
ประชากรผู้ใ ช้ บ ริ ก ารด้า นสิ น ไหมทดแทน (รถยนต์) บริ ษัท ไทยศรี ป ระกัน ภัย จ ากัด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยตรง เป็ นการทดสอบก่อน (Pre-test)จานวน 40 ชุ ด และนาแบบสอบถามนั้นมา
วิเคราะห์ หาค่าความเที่ ยงโดยวิธีของ Cronbach Method โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า เพื่อ
ทดสอบว่าคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั อยูใ่ นระดับที่ใช้ได้หรื อไม่

6. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
สาหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีแหล่งที่มา ได้แก่
1. การศึกษาจากทฤษฎี ข้อมูลทางเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา
2. ข้อมูลจากการสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การสอบถาม โดยผูว้ ิจยั มอบแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่บริ การสิ นไหม ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งชี้ แจงวัตถุประสงค์ และ
อธิ บายขั้นตอน วิธีการแจกแบบสอบถาม จากนั้นผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ในแต่ละวัน และจะเลือกเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้เป็ นข้อมูลในการวิจยั

7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมด
ทาการวิเคราะห์ และประมวลผลโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ทาง
สถิติ SPSS แล้วนาผลที่ได้จากการประมวลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจยั
7.1 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) แสดงค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบคาบรรยาย
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7.2 สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
Chi – Square และนามาวิเคราะห์โดยใช้ระดับนัยสาคัญ 0.05
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