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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรภยนต์ภาคสมคัรใจ กรณีศึกษา : นักศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจ จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการ

วิจยัเชิงคุณภาพผสมผสานกนั ในการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามประชากรทั้งหมด จ านวน 120 คน รวบรวม

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Pearson’s r coefficient) การทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของประชากรท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent  Samples Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (Oneway ANOVA) และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 7 คน ท าการ

สัมภาษณ์เชิงลึก  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบเปิด (Structured Interview and Open-end Question

) สถิติท่ีใชคื้อค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-test และ F-

test 

 ผลการวิจยัพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือ

ในระดบัสูงมาก (mean = 8.43 ; SD. = 1.346) และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือ

ในระดบัสูงมาก (mean = 8.33 ; SD. = 1.275) มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือในระดบัสูง

มาก (mean = 8.75 ; SD. = 1.099) อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือในระดบัสูงมาก 

(mean = 8.68 ; SD. = 1.269)  รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือใน

ระดบัสูงมาก (mean = 8.98 ; SD. = 1.185) อายุการใชง้านรถยนตน์อ้ยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจซ้ือ
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ในระดบัสูงมาก (mean = 8.64 ; SD. = 1.748)  ดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาชีพ อายกุารใชง้านรถยนต ์แตกต่าง

กนั การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจไม่แตกต่างกนั พบว่า อายุ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแอลฟาระดบั .05 ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจในระดบัปานกลางถึงสูง (r  = .599 ถึง .713) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแอลฟา

ระดับ .01 ทั้งน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ (บริษทัมีช่ือเสียง และมีความน่าเช่ือถือ) ประชากรให้คะแนนความส าคญัมี

ค่าเฉล่ียในระดบัสูงมาก (mean = 8.88 ; SD. = 1.323) ขอ้เสนอแนะสามารถน าผลวิจยัไปพฒันาผลิตภณัฑ์ใน

ธุรกิจประกนัวินาศภยั และในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มจ านวนประชากรในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ผล

วิจยัคลอบคลุมชดัเจนยิง่ข้ึน 

ค าส าคญั ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

Abstract 

 This independent study focused on studying factors influencing decisions on purchasing voluntary 

motor insurance: the case study of master degree students of Business Administration Program of 

Ramkhamhaeng University. The objectives of this study were to study of decision making for purchasing 

voluntary motor insurance based on demographic factors, to compare the level of decision to buy auto insurance 

voluntarily, classified by marketing mix factors and to study relationship between marketing mix factors and 

decision made on purchasing voluntary motor insurance by using quantitative and qualitative research methods. 

In the quantitative research, 120 peoples were asked to complete questionnaires of which the information was 

compiled and analyzed using Pearson's correlation coefficient, independent samples test, one-way analysis of 

variance (ANOVA) and qualitative research. Specific group of case study including of 7 people was chosen to 

do structured interview and open-end questions. Additionally, statistics used in this study were percentage, 

mean, standard deviation, T-test and F-test. 

The result of this study showed that majority group is female which equaled 57 .5% have a very high 

level of average purchasing decision. (mean = 8.43; SD. = 1.346). Besides, male students accounted for 42.5% 

have a very high level of average purchasing decision. (mean = 8.33 ; SD. = 1.275)  People aged 25- 35  years 
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old: average level of purchasing decision at a very high level. (mean = 8.75; SD. = 1.099)  Civil servant / state 

enterprise: average level of purchasing decision at a very high level. (mean = 8.68; SD. = 1.269)  People with 

monthly income between 20,001-30,000 Baht: average level of purchasing decision at a very high level. (mean 

= 8.98 ; SD. = 1.185) People whose car age was less than 1 year:  average level of purchasing decision at a very 

high level (mean = 8.64; SD. = 1.748). Even demographic, gender, occupation and car age were different. These 

factors did not affect to any decision making on purchase voluntary motor insurance. It found that people with 

different age and monthly income made different decisions on purchasing voluntary motor insurance 

significance at alpha .05 level. Moreover, marketing mix factors in all aspects such as product, price, distribution 

channel, marketing promotion, people, process, and physical characteristic showed positive relationship with 

decision to purchase voluntary motor insurance moderate to high level ( r = .599 to .713)  significance at alpha 

.01 level. Product (well-known and reliable company) were the most important factors that people paid most 

attention to. (mean = 8.88 ; SD. = 1.323) Suggestions can apply research results to develop products in the non-

life insurance business. And in the next research should increase the number of people to answer the 

questionnaire to make the research more comprehensive. 

Key word:  Voluntary motor insurance 

บทน า 

ในปัจจุบนัการเดินทางดว้ยรถยนต ์การใชร้ถยนตส่์วนบุคคล หรือการใชร้ถยนตเ์พื่อการคมนาคมขนส่ง

เพื่อการพาณิชยมี์บทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของสังคมไทยมากข้ึน เพราะการเดินทางโดยรถยนตมี์ความ

สะดวก สบาย รวดเร็ว และสามารถเดินทางเช่ือมต่อไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าบาง

ช่องทางการคมนาคม ท าให้รถยนตบ์นทอ้งถนนในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี และยงัคงมีแนวโนว้ 

เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท่ีรถยนตมี์จ านวนเพิ่มมากข้ึนน้ี ท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั และโอกาสท่ี

จะเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนนั้นมีมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุมกัเกิดจากความประมาทของผูข้บัข่ี การเมาสุรา และการไม่

ปฏิบติัตามกฎจราจร โดยมีจ านวนการเกิดอุบติัเหตุเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จากการเก็บสถิติอุบติัเหตุการจราจรทางบก

ของศูนยข์อ้มูลอุบติัเหตุ เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน (2562) พบว่าประเทศไทยมีสถิติรับ

แจง้ผูป้ระสบภยัจากรถทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 865,038 ราย โดยแบ่งเป็นทุพลภาพ จ านวน 2,621 
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ราย บาดเจ็บ 854,593 ราย และเสียชีวิต 7,824 ราย  และสร้างความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูป้ระสบภัยหรือ

บุคคลภายนอก ทั้งในดา้นชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทอ้งถนน  

กฎหมายจึงก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถยนต์ทุกคนัตอ้งท าประกันภยัรถยนต์ภาคบังคบั 

(พ.ร.บ.) ท่ีจะใหค้วามคุม้ครองในชีวิตและร่างกายแก่ผูป้ระสบภยัจากรถทุกคน โดยบริษทัผูรั้บประกนัภยัจะจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินคุม้ครองท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของกรมธรรม ์ซ่ึงจะมีการจ ากดั

วงเงินความคุม้ครอง หากเกินความเสียหายเกินกว่าท่ีประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัก าหนดไว ้ผูป้ระสบภยั ไดแ้ก่ 

คู่กรณี บุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้บัข่ี จะตอ้งรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองในส่วนท่ีเกินกว่า

ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) ก าหนด  ดงันั้นการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีความส าคญัอยา่งมาก

ต่อเจา้ของและผูค้รอบครองรถยนต ์เพื่อช่วยลดความเส่ียงในการรับภาระค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน รวมถึงท า

ใหผู้ข้บัข่ีมีความมัน่ใจ คลายความกงัวลไดว้า่หากเกิดอุบติัเหตุ กมี็บริษทัประกนัภยัท่ีช่วยจดัการกบัอุบติัเหตุและ

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั การตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิัย 

1. ท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั

และแนวโนว้ในอนาคตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็น

แนวทางในการออกแบบ พฒันารูปแบบกรมธรรมใ์ห้ตรงตามความตอ้งการของตลาด และสามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งในตลาดได ้และท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภค 

และสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดขององคก์ร 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา 

นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2562โดยใช้ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน อายุการใชง้านรถยนต ์และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษางานวิจยัน้ี คือ นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

โดยเป็นการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการใชแ้บบสอบถามส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หมายถึง การท่ีผูเ้ป็นเจา้ของหรือครอบครองรถยนตต์ดัสินใจท าประกนัภยั

รถยนตข์องตนดว้ยความสมคัรใจ เพื่อคุม้ครองความเสียหายเกิดข้ึนกบัตวัรถ และความรับผดิตามกฎหมายของผู ้

เอาประกนัภยัท่ีมีต่อบุคคลภายนอก 

2. การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ คือ การท่ีผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ทั้งหมดท่ีจะไดรั้บ 

และตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจกบับริษทัประกนัภยัเดิมหรือบริษทัประกนัภยัใหม่กไ็ด ้

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอ

สู่ผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน

กระบวนการ 

แนวคดิทฤษฎ ี

1. แนวคดิทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  (Demographic) 

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การ ศึกษา เหล่าน้ีเป็น เกณฑท่ี์นิยม

ใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้อง ประชากรท่ีช่วย

ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางดา้น ประชากรท่ีส าคญั 
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อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543, หนา้ 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต

ของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบัอุป

สงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนเปล่ียนทางดา้นประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของ

ตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนท่ีจะหมดไปหรือลดความส าคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 

1. อาย ุนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองอายุดว้ย 

2. เพศ สถานภาพ (สมรสหรือโสด) จ านวนสตรี ท่ีท างานนอกบา้นเพิ่มข้ึน   เร่ือย ๆ นักการตลาดตอ้ง

ค านึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ 

3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของ

พฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซ้ือ

ท่ีแตกต่างกนั 

4. การศึกษาและรายได ้นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผล

ต่ออ านาจการซ้ือ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้บริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

Sanjeev Verma (2560) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑห์ลกัและกลุ่มดา้นจิตวิทยาระดบันิชและ

เซ็กเมนตร์ะดบับุคคล เกิดข้ึนเน่ืองจากการท างานร่วมกนัของปัจจยัต่าง ๆ ภายในช่วงอายท่ีุก าหนด ผลการวิจยั

ยืนยนักระบวนการพฒันาตวัตนซ่ึงถือว่าอายุเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีแตกต่างกนัตลอดชีวิตตั้งแต่

วยัรุ่นจนถึงผูใ้หญ่ 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่าง ๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขา

จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและ

อยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ,    2550 : 46) 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความ

ตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่ง

ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (Kotler, 1997) ไดแ้ก่ 1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ  2. การแสวงหาขอ้มูล  

3. การประเมินทางเลือก  4. การตดัสินใจซ้ือ  5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือ

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด

สมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาด

แบบ 7Ps  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip 

Kotler ว่าเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีใชบ้ริการซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจสินคา้

อุปโภคบริโภคทัว่ไป จึงจ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด  

สรุป ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทางผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบโดย

ตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอสู่ผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และเกิด

ความพึ่งพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2. ดา้นราคา  3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  5. ดา้นบุคคล  6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมคัรใจ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีเคยตดัตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจจ านวนทั้งหมด 404 ชุด ซ่ึงส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 20-29 ปี อาชีพพนกังานบริษทั และ

มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท อีกทั้งพบว่าประชากรส่วนตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ประเภท 1 มากท่ีสุด จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทั้ง 30 ตวัแปร ดว้ยวิธีการ 

วิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย พบว่า  ปัจจัยด้าน 

ผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทั เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนต์ภาคสมคัรใจมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบด้วยความคุม้ครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ 

รูปแบบกรมธรรมมี์ใหเ้ลือกหลากหลาย เง่ือนไขความคุม้ครองชดัเจนเขา้ใจง่าย การจดัท ากรมธรรมถู์กตอ้งและ
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รวดเร็ว มีจ านวนอู่ซ่อมหรือศูนยบ์ริการครอบคลุมทัว่ประเทศ  และบริษทัมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ แสดง

ให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเพราะผูบ้ริโภคคาดหวงัถึงรูปแบบของกรมธรรม์เง่ือนไขความคุม้ครองท่ีตรงตามความตอ้งการและการ

บริการท่ีมีคุณภาพเม่ือประสบอุบัติเหตุ อีกทั้ งความมีช่ือเสียง และน่าเช่ือถือก็สามารถเป็นส่ิงสะท้อนถึง

ภาพลกัษณ์ของคุณภาพในการใหบ้ริการของบริษทัอีกดว้ยส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีถูกวิเคราะห์ดว้ยวิธี 

Independent-Samples T-test และ One-Way ANOVA พบว่า มีเพียงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่านั้นท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากรายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัถึงความสามารถในการเลือกประเภทของความ

คุม้ครอง เพราะความคุม้ครองท่ีมากข้ึนยอ่มมีค่าเบ้ียประกนัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนสูงก็จะมีก าลงัในการเลือกซ้ือกรมธรรมท่ี์คุม้ครองภยัไดค้อบคลุมและมีทุนประกนัท่ีสูงกว่าผูมี้รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีต ่ากวา่ 

อ่อนนุช จุฬาศินนท์ (2560) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมัครใจ ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามจากลุ่มตวัอย่างในเขตพื้นท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวนทั้งหมด 400 คน ซ่ึงผลการวิจยั

พบว่าประชากรเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดบัการศึกษาขั้นสูงปริญาตรี

และเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,001-30,000 บาท ประเภทกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนตท่ี์ประชากรส่วนใหญ่เลือกถือครอง คือ กรมประกนัภยัประเภท 1 และอายขุองรถยนตท่ี์เลือก

ท าประกนัภยัมีอายกุารใชง้านมากกว่า 6 ปี ผลการวิจยัดา้นประชาชนกรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้ และอายุการใช้งานรถยนต์ ด้วยวิธี Independent-Samples t-test และวิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) พบว่ามีเพียงปัจจยัรายไดท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจของผูบ้ริโภค และผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดว้ยวิธีการถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่ามีเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม คือปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ท าเลท่ีตั้งเขา้ถึงง่าย อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ป้ายช่ือบริษทัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และ

สถานท่ีใหบ้ริการทนัสมยัมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

 วชัระ ศิริโอวฒันะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการการสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยรวบรวมขอ้มูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และประเภทรถยนตท่ี์ครอบครอง
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ส่วนมากคือ รถเก่ง ท่ีมีอายกุารท าประกนัภยัรถยนต ์3 ปีข้ึนไป จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติวิธี Chi-Square และ 

Pearson Product Moment Correlation พบว่า ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนต์ประเภท 1 ท่ีมีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการจดั

จ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ถูกให้ความส าคญัระดบัท่ีมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ประชากรให้ความส าคญักบัความมีช่ือเสียงและ

น่าเช่ือถือของบริษัทประกันภัยมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา ประชากรให้ความส าคญักับการให้ส่วนลดเบ้ีย

ประกนัภยัส าหรับลูกคา้ประวติัการขบัข่ีท่ีดีมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประชากรใหค้วามส าคญั

กบัการมีจ านวนสาขาท่ีคลอบคลุมทัว่ประเทศอยูใ่นระดบัท่ีมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชากรให้

ความส าคญักบัการท่ีลูกคา้ขบัข่ีดีติดต่อกนัไม่มีเคลมรับสิทธิพิเศษ ปัจจยัดา้นบุคลากร ประชากรใหค้วามส าคญั

กบัการให้บริการของพนกังานรับแจง้เหตุ บริการรวดเร็วมากท่ีสุด ปัจจยักระบวนการประชากรให้ความส าคญั

กบัระยะเวลาการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ประชากรใหค้วามส าคญักบัการมีป้ายช่ือ

บริษทัท่ีเป็นเอกลกัษณ์มองเห็นเด่นชดัมากท่ีสุด 

กรอบแนวความคิดงานวจิัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. อายกุารใชง้านรถยนต ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจ 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหงไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่5 ปัจจยัดา้นอายกุารใชง้านรถยนต ์ท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร

ใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั 

การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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สมมติฐานที่ 11 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั การ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง  

สมมติฐานที ่ 12 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั การตดัสินใจ

ซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

วธีิการด าเนินงานวจิัย 

การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใชว้ิธีวิจยัส ารวจ (Survey  

Research)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากประชากรทั้ งหมดกรณีศึกษา 

นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง และวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั และการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง และแบบเปิด (Structured Interview and Open-end 

Question)  การวิเคราะห์หาขอ้สรุปผลของการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั (เป็นการพรรณนาความสัมพนัธ์

ระหวา่ง 2 ตวัแปรข้ึนไป) ดงัน้ี 

1. เพศ ต่างกัน ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจของกรณีศึกษา นักศึกษาโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง แตกต่างกันหรือไม่ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย Independent- 

Samples t-test 

2. อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และอายุการใชง้านของรถยนต ์ ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจของกรณีศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ต่างกนั

หรือไม่ ใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 

3. การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลายตัวคือ  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ตวัแปรตามหน่ึงตวัคือ การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ดว้ยวิธีวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  (Pearson’s r coefficient) 
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สรุปผลการวจัิย 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีศึกษา 

นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า 

เพศหญิงมีค่าเฉล่ียคะแนนการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจระดบัสูงมาก มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี มี

อาชีพขา้ราชกร/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีอายกุารใชง้านรถยนตน์อ้ยกวา่ 1ปี 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการตดัสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประชากรใหค่้าเฉล่ียระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ืองบริษทัมีช่ือเสียง 

และมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นราคาประชากรให้ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ือง ค่าเบ้ีย

ประกนัภยัมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประชากรให้ค่าเฉล่ีย

ระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ือง มีช่องทางการซ้ือกรมธรรมท่ี์หลากหลาย เช่น ตวัแทน นายหนา้ ธนาคาร และ

ออนไลน์มากท่ีสุด ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ประชากรให้ค่าเฉล่ียระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ือง มีการให้

ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัดีมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคคล ประชากรใหค่้าเฉล่ียระดบัคะแนน

ความส าคัญในเร่ือง พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้มากท่ีสุด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ประชากรใหค่้าเฉล่ียระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ือง บริษทัมีท่ีตั้งส านกังานท่ีติดต่อไดส้ะดวกมากท่ีสุด ปัจจยั

ดา้นกระบวนการ ประชากรใหค่้าเฉล่ียระดบัคะแนนความส าคญัในเร่ือง บริษทัมีศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุท่ีสามารถ

ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจกรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง พบวา่ พิจารณาค่า Pearson Correlations ไดแ้สดงค่าความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งตวัแปรอิสระ 

คือปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (PD PI PL PR PS PH PC)  กบัตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ือ (PU) 

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง (มีค่าระหวา่ง .599 ถึง .713) อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติระดบัแอลฟา α เท่ากบั .01 แสดงวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจของนกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต PU เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลางถึงสูง  
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สรุปผลข้อค้นพบตามสมมตฐิาน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชากร ท่ีมีผลการการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามค าแหง ด้วยวิธี Independent- Samples Test  และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA  พบว่า อายุ และ รายไดต่้อเดือน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

เน่ืองจากอายมีุค่า Sig.เท่ากบั .001 และรายไดต่้อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั .005 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัในการ

ทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α เท่ากบั .05   

 วิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนต์ภาคสมคัรใจกรณีศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดย

พิจารณาวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s r coefficient)  จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ วิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

(Pearson’s r coefficient) แสดงค่าเป็นบวก  

 ประกอบกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบทั้ง 7 ดา้น 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในระดบัสูงถึงสูงท่ีสุด 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหร้ะดบัคะแนนดา้นปัจจยัดา้นราคา มีค่าเท่ากบั 9.14 ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด  

การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินในซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ กรณีศึกษา นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตาม

ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบวา่ อาย ุและ รายไดต่้อเดือน ท าใหก้ารตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ เน่ืองจากอายุและรายไดต่้อเดือนจะเป็นตวับ่งบอกความสามารถในการ

พิจารณาเลือกซ้ือประเภทความคุม้ครอง หรือรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีแตกต่างกนัออก

ตามอายุ การใชชี้วิตความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มช่วงอายุ รวมถึงตามก าลงัความสามารถในการจ่าย

ช าระค่าเบ้ียประกนัภยัของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-
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59) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  (Demographic) ดา้นอายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู ้บริโภคท่ีมีอายุ  แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาด ไดค้น้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง

ความส าคญัท่ีตลาดอายุ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543, หนา้ 38-39) การศึกษาและ

รายได ้นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจการซ้ือ ส่วนผู ้

ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้บริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูง

จะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

 จากการค้นพบตามสมมติฐาน น าตัวแปรมาท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson’s r 

coefficient)  พบว่า ปัจจยัทั้งหมด 7 ดา้นไดแ้ก่ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ปัจจยัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s r coefficient) โดย

แสดงค่าเป็นบวกทั้งหมด อยู่ในระดบัปานกลางถึงสูง (มีค่าระหว่าง .599 ถึง .713) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ

ระดบัแอลฟา α เท่ากบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัระ ศิริโอวฒันะ ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการการสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากผลการการวิเคราะห์ทางสถิติวิธี Chi-Square และ 

Pearson Product Moment Correlation พบว่า ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนต์ประเภท 1 ท่ีมีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการจดั

จ าหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ถูกใหค้วามส าคญัระดบัท่ีมาก 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองงานวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายวา่จะน าผลการวิจยั ขอ้คน้พบไปใชป้ระโยชน์ เสนอแนะใหมี้การ

พฒันาในธุรกิจประกนัวินาศภยัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าผลวิจยัท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี

ไปใชใ้นการด าเนินการวางแผน หรือปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม หรือแกไ้ขความคุม้ครองของกรมธรรมใ์ห้

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัประกนัวินาศภยัหรือผูท่ี้สนใจ และ

ผูท่ี้สนใจจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เพิ่มจ านวนประชากร

ผูต้อบแบบสอบถามเพื่อใหผ้ลวิจยัคลอบคลุมชดัเจนยิง่ข้ึน 
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