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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของลูกค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการศึกษา ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ แ ก่ ประชาชนที่ ซ้ื อประกัน ชี วิ ต ซึ่ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
กำรสุ่ มตัวอย่ ำง
เป็ นวิธี การสุ่ ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) โดยการใช้เขต
พื้นที่การปกครองการในการกาหนดจานวนตัวอย่าง ซึ่ งกรุ งเทพมหานครมีเขตปกครองทั้งสิ้ น 50
เขต (ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556,ธันวาคม). ข้อมูลสถิ ติเกี่ยวกับประชากร
ของกรุ งเทพมหานคร.สื บค้นเมื่อ 10 สิ งหาคม 2558,จาก http://www.dopa.go.th ) และมีลูกค้าซึ่ งมี
การซื้ อประกันชี วิตกระจายอยู่ เนื่ องจากประชากรมีจานวนที่ไม่แน่นอน ในการคานวณหาขนาดของ
ตัวอย่าง คานวณโดยใช้สู ตรก าหนดขนาดตัวอย่าง n = Z2/4e2 ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% และให้
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา.2551) จะได้จานวนตัวอย่าง 385 คน ผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่ม
จานวนตัวอย่างแบบสอบถามขึ้น เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลเป็ น 400 คน ผูว้ ิจยั จึง
ทาการสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละเขตจานวน 8 ตัวอย่าง จาก 50 เขต รวมเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง โดย
เลือกสุ่ มตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือเฉพาะลูกค้าทรู มูฟเอช ใน 50 เขต จนครบ
ตามจานวนที่ตอ้ งการ
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ด แบบส ารวจ (Survey research) แบบเลื อกตอบ ผูศ้ ึกษาได้
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และจ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (check-list)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการทาประกันชี วิตของลูกค้า ได้แก่ จานวนกรมธรรม์
การเลือกบริ ษทั ประกันชี วติ การเลือกทาประกันชี วิตให้ใคร เหตุผลในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต
และจานวนเบี้ยประกันชีวติ ที่ชาระได้ต่อปี ลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check-list)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วติ ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการขาย ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ (check-list)
ประเภทค่า 5 ระดับ ซึ่ งเป็ นไปตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert) ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548, หน้า 77)
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ กระทาโดย ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามที่ได้จากการ
หาคุ ณภาพตามขั้นตอนเรี ยบร้ อยแล้ว จานวน 400 ชุ ด ไปสอบถามข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็ จรู ป และนาเสนอในรู ป ตารางประกอบความเรี ยง โดยสามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลและทดสอบ
สมมติฐาน ได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
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2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ วน ที่ 2 เกี่ ยวกั บ การท าประกั น ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
3. ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลู กค้า ได้แก่ ปั จจัยด้าน
สิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่ งเสริ มการขาย วิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม เพื่อการทดสอบทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA (F-test) )
สาหรับทดสอบสมมติฐานที่ตวั แปรอิสระมีเกินกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
มีเกณฑ์กาหนดให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถาม Likert Scale ดังนี้
5
คะแนน
มากที่สุด
4
คะแนน
มาก
3
คะแนน
ปานกลาง
2
คะแนน
น้อย
1
คะแนน
น้อยที่สุด

