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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) รวมถึงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการ

เลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ โดยขอบเขตของงานวิจัยและกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท แอด

วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่เคยตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิน 210 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแตเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 สําหรับสมมติฐานที่ใชในงานวิจัยครอบคลุมทั้ง

ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยดานพฤติกรรม

การซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจซึ่งประกอบดวย ประเภทกรมธรรมประกันภัยรถยนต บริษัทกรมธรรม

ประกันภัย อายุรถยนตคันที่เลือกทําประกันภัย ชองทางการซื้อประกันภัย บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ชองทางการรับขอมูลขาวสาร เหตุผลในการเลือกซื้อประกันภัย วามีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจหรือไม ทั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย คือ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการ

เลือกซื้อและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ทําใหผูประกอบการออกแบบ
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ผลิตภัณฑและวางแผน พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ การนําเสนอการขาย และการบริการหลังการขายไดอยาง

เหมาะสม 

 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรมีเพียงรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทานั้นที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยาง เนื่องจากรายไดเปนตัวชี้วัดถึงความสามารถในการเลือกสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัย

ดานกระบวนการ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงก็จะมีกําลังซื้อกรมธรรมที่คุมครองภัยได

ครอบคลุมและมีทุนประกันสูงกวาผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา สวนปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ มีเพียง 2 ปจจัย คือ ประเภทกรมธรรมประกันภัยรถยนต และเหตุผลในการ

เลือกซื้อประกันภัย หากไดรับการบริการที่ดี คาเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุมครอง ใหบริการเมื่อ

ประสบอุบัติเหตุอยางรวดเร็ว บริษัทมีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหผูบริโภค  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยรถยนต ไมวาจะเปน

ผูประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนขอมูลสําหรับการ

วางแผนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีที่สุด และเปนประโยชนในการ

สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันตอไป 

 

คําสําคัญ: ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ;การตัดสนิใจ; กรมธรรม 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study about factors that influence voluntary 

motor insurance purchase decision of Advanced Info Public Company Limited employees. 

It is also to study about voluntary motor insurance buying behavior of the selected sample 

group. The scope of the research and sample group is Advanced Info Public Company 

Limited employees, who purchased voluntary motor insurance. The data was collected 

from questionnaires answered during April and May 2019, by 210 respondents of the 

sample group; whom were selected by purposive sampling technique. The hypothesis that 

was used in this research includes demographic factors, which are sex, age, education, and 

average income per month. The hypothesis also includes factors influencing voluntary 

motor insurance buying behavior, which are types of motor insurance policy, insurance 

company, vehicle age, distribution channel, people that influence decision making, 

information and updates channel, reason behind insurance purchase decision; to analyze 

whether these factors influence voluntary motor insurance purchase decision or not. 
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The purpose of this research is to provide useful information about buying 

behavior and factors influencing voluntary motor insurance purchase decision; whichcould 

help insurance entrepreneurs to appropriately design product, make strategies for product 

development, present products, and offer after-sales service. This research could be 

concluded that the only demographic factor that has influence to the purchase decision of 

the sample group is average income per month; for income is the indicator of the 

capability to choose marketing mix; which are product, price, place, promotion, people, 

physical environment and presentation, and process. Respondents with higher income 

have more purchasing power to buy insurance policy with full coverage and high sum 

insured than those earning less. There are also only two factors of voluntary motor 

insurance buying behavior that influence the purchase decision; which are type of motor 

insurance and reason behind insurance purchase decision. The buyer’s trust could be 

gained if customer service is good, premium is reasonable (in respect to coverage), service 

providing during accident is fast, the insurance company is well known and reliable. 

Hopefully, those who are related to motor insurance business, either 

entrepreneurs, related departments, or interested parties could use this research as a 

source for making business strategies to best meet with customers’ demand and gain 

advantage over business competition.  

 

Keywords: voluntary motor insurance; decision making; and insurance policy 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันรถยนตเขามามีบทบาทสําคัญมากในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจําวัน รวมถึงการ

คมนาคมขนสงเพื่อการพาณิชย เพราะการเดินทางโดยรถยนตมีความสะดวก คลองตัว รวดเร็ว และสามารถ

เชื่อมตอไดทั่งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งมีตนทุนที่ต่ํากวาบางชองทางการคมนาคม ทําใหจํานวน

รถยนตบนทองถนนในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป และยังคงมี แนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

ซึ่งการที่รถยนตมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนี้ทําใหเกิดปญหาการจารจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนขึ้น 

สาเหตุมักเกิดจากความประมาท การเมาสุรา และการไมปฏิบัติตามกฎจราจร โดยมีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ

เพิ่มสูงขึ้นทุก ซึ่งสรางความเสียหายอยางมากตอผูที่ประสบอุบัติเหตุและ ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ 

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผูประสบภัยในดาน ชีวิตและรางกายจากอุบัติเหตุบนทอง

ถนน กฎหมายจึงไดกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองรถทุกคันตองทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ที่จะให
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ความคุมครองในดานชีวิตและรางกายแกผูประสบภัยจากรถทุกคน โดยที่บริษัทผูรับประกันภัยจะจายคา

รักษาพยาบาลและคาสินไหมทดแทน ตามวงเงินคุมครองที่ระบุไวตามเงื่อนไขของกรมธรรม ซึ่งมีการจํากัด

วงเงินในจํานวนที่ไมสูงนัก 

อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมากเกิดมากกวาประกันภัยรถยนต

ภาคบังคับจะชดใชได ทําใหผูประสบภัย ไดแก คูกรณี บุคคลภายนอก ผูโดยสารและผูขับขี่ จะตอง

รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองในสวนที่เกินกวาประกันภัยรถยนตรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจขึ้นมา เพื่อคุมครองความเสียหายที่รถยนตหรือการสัญจรทางบกที่เกินจากความ

รับผิดชอบของประกันภัยรถยนตภาคบังคับ โดยครอบคลุมประเภทของภัยและชดเชยความเสียหายมากขึ้น 

สงผลใหการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมีความสําคัญอยางมากตอเจาของและผูครอบครองรถยนต 

เนื่องจากจะชวยลดภาระ คาใชจายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงทําใหผูขับขี่มีความมั่นใจ คลายความ

กังวลไดวาหากเกิดอุบัติเหตุ ก็จะมีบริษัทประกันภัยที่ชวยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน

ผูประสบภัยก็มั่นใจไดวาจะไดรับการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นอยางแนนอน 

ดังนั้นผูวิจัยซึ่งสนใจทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดวยความสําคัญทําใหเราสนใจจัดทําเร่ืองนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอด

วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) 

4. เพื่อศึกษาความแตกตางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

5. เพื่อศึกษาความแตกตางดานพฤติกรรมการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจที่มีผลตอปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อิน

โฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ในงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีสมมติฐานดังตอไปนี ้

1. H0 : ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ที่แตกตางกัน 

H1 : ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ที่ไมแตกตางกัน 

2. H0 : พฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 

H1 :พฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของ

พนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดยเลือกใชปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

สําหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (PhysicalEnvironment and Presentation) 

และปจจัยดานกระบวนการ (Process) รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ขั้นสูงสุด และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ ผูตัดสินใจหรือมีสวนรวม

ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ โดยเปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิดวยการใช

แบบสอบถามสํารวจ พฤติกรรมและความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร หนวยงาน Fixed Broadband ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ

ในชวงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของ

พนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในเชิงพาณิชย 

ตอผูประกอบการหรือผูที่สนใจในธุรกิจนี้ โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังตอไปนี ้

1. ทําใหผูประกอบการหรือผูที่สนใจในธุรกิจทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคในปจจุบัน

และแนวโนมในอนาคตอันใกลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ซึ่งเปนประโยชนใน

การใชเปนแนวทางในการออกแบบ พัฒนารูปแบบกรมธรรมใหตรงตามความตองการของตลาด และสามารถ

แขงขันกับคูแขงในตลาดได 

2. ทําใหผูประกอบการหรือผูที่สนใจในธุรกิจทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และสามารถนําผลการวิจัยนี้ไป

ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาดขององคกรใหเหมาะสมได 

3. สามารถนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควา รวมถึงตอยอดทําการ วิจัยเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในกลุมนี้หรือกลุม

อื่นๆ  ตอไป 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (2012) เปน การศึกษาถึงแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ เริ่มตนจากการถูกกระตุนจนทําใหเกิดการความตองการ เมื่อสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาใน

ความรูสึก นึกคิดของผูบริโภคซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได โดยที่

ความรูสึกนึกคิดเหลานั้นไดรับอิทธิพลตางๆ จากภายในจิตใจของผูบริโภค ไดแก ลักษณะของผูซื้อ และ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ทําใหเกดิการตอบสนองของผูบริโภค หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ของ 

Philip Kotlerวาเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งมีรูปแบบในการดําธุรกิจแตกตางจากธุรกิจ

สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป จึงจําเปนจะตองใชสวนประสมทางการต 7 ดาน(7P’s) ในการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ 

วุฒิชัย จํานงค(2523) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไมไดและในการ

จัดการนั้น การตัดสินใจเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่องทุกๆ กรณีเพื่อดําเนินการไปสูวัตถุประสงคอาจ

มีเคร่ืองมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัวอารมณความรักใคร ชอบพอ เขามามีสวนเกี่ยวของ

ในการตัดสินใจ และมีลักษณะเปนกระบวนการอันประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ตอเนื่องกันไป 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จรัสลกัษณ์อูท่รัพย์ (2558) ศกึษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลงานวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื �อ

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในการเลือกซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ โดยขอบเขตของงานวิจยัและกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้ที�อาศยัทํางาน 

หรือกําลงัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที�เคยตดัสนิใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ผู้วิจยัใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตั �งแต่วนัที� 12-22 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตวัอย่าง 404 คน สําหรับสมมติฐานในงานวิจัยครอบคลมุทั �งปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ�งประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคคลปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี�ย

ตอ่เดือน โดยตั �งสมมติฐานวา่ปัจจยัดงักลา่วข้างต้นนี �มีผลตอ่การตดัสนิใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

ผลการวิจัยครั �งนี �พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจซื �อประกันภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเพียง 1 ปัจจยัคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ การ

บริการและความน่าเชื�อถือของบริษัท เพราะในการตัดสินใจเลือกซื �อผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับรูปแบบ 

เงื�อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที�ตรงตามความต้องการและการบริการที�มีคุณภาพของบริษัทประกนั เมื�อ

ประสบอบุตัิเหต ุนอกจากนี �การที�บริษัทมีชื�อเสียงจะเป็นการช่วยเพิ�มความมั�นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการตดัสินใจ

เลอืกซื �อกรมธรรม์ได้ สว่นปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีเพียงรายได้เฉลี�ยตอ่เดือนเทา่นั �นที�มีผลตอ่การตดัสนิใจซื �อ

ของกลุม่ตวัอย่างเนื�องจากรายได้เป็นตวัชี �วดัถึงความสามารถในการเลือกประเภท รูปแบบความคุ้มครอง และ

ทนุประกนั โดยผู้บริโภคที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนสงูก็จะมีกําลงัซื �อกรมธรรม์ที�คุ้มครองภยัได้ครอบคลมุและมีทนุ

ประกนัที�สงูกวา่ผู้ที�มีรายได้เฉลี�ยตอ่เดือนที�ตํ�ากวา่ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชการเก็บตัวอยาง มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลเบื้องตน (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม 

1.1 ประสานงานพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ

ขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

1.2 การแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางแบบสุม โดยเลือกผูที่เต็มใจและสะดวก

ตอบแบบสอบถามและเก็บตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูศึกษาใชการแจกแบบสอบถามกับ

พนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 210 คน 

1.3 ผูศึกษารับแบบสอบถามกลับคืนเพื่อดําเนินการศึกษาตอไป 
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2. ขอมูลทุติยภูมิหรือขอมูลสําเร็จ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมและคนควา

มาจากหนังสือ เอกสาร อินเตอรเน็ต งานวิจัยที่เก่ียวของจากหองสมุด 

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดแบบสอบถามคนืกลับมาแลวผูศึกษาจะนาํแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนนิการ ตอไปนี้ 

ไดแก 

1. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทีส่ําเร็จแลวไดนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  

2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสและบันทึกขอมูลลงใน Computer เพื่อเตรียมประมวลผล 

3. ประมวลผลขอมูลสวนที่ 1,2 และ 3 โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

สามารถแบง่ได้ ดงันี �กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 59.5 % ซึ�งมีอายสุว่นใหญ่อยูท่ี� 20 – 36 ปี คิด

เป็น 73.8 % โดยระดบัการศึกษาสว่นใหญ่เป็นระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 89 % และรายได้เฉลี�ยของกลุ่ม

ตวัอย่างอยู่ที� 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็น 32.9 %ผลการวิจัยดานพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สามารถแบงได ดังตอไปนี้กลุม

ตัวอยางสวนใหญถือกรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 1 มากที่สุด คิดเปน 85.2 % ซึ่งบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่กลุมตัวอยางเลือกถือครองมากสุดที่ คิดเปน 42.9 % โดยเลือกซื้อ

ประกันภัยภาคสมัครใจจากชองทางตัวแทน/นายหนามากที่สุด คิดเปน 41.9 % บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมากที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง คิดเปน 35.2 % ซึ่ง

ไดรับขอมูลการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจผานชองทางตัวแทน/นายหนา มากที่สุด คิดเปน 61.9 % อายุ

รถยนตที่กลุมตัวอยางเลือกทําประกันภัยภาคสมัครใจมากที่สุด คือ  1 – 3 ป คิดเปน 50.5 % และเหตุผลใน

การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมากที่สุดในครั้งนี้คือ ทราบถึงประโยชนของความคุมครองและตองการ

รับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุคิดเปน51.9 %ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสนิใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของพนกังานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั 

(มหาชน)ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบ Independent-Samples t-Test และ ANOVA ทําให้

ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกันมีผลต่อ

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของพนกังานบริษัท แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ที�ไม่แตกต่างกนั และรายได้เฉลี�ยต่อเดือน ที�แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย

ด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของพนกังานบริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ที�แตกตา่งกนัปัจจยัด้านพฤติกรรมการซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจมีผลตอ่

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของพนกังานบริษัท แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบ ANOVA ทําให้ผู้วิจยัสามารถ

สรุปได้ว่า ข้อมลูด้านพฤติกรรมการซื �อประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ได้แก่ กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ที�ท่าน
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ถือครองอยู่เป็นของบริษัทใด รถยนต์คันที�ท่านเลือกทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอายุกี�ปี ท่านซื �อ

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจจากช่องทางใด บคุคลใดที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื �อประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจของทา่นมากที�สดุ ทา่นได้รับข้อมลูการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของบริษัทที�ทา่นเลือกซื �อผ่าน

ช่องทางใด ที�แตกตา่งกนัมีผลตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซื �อประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ที�ไม่แตกต่างกัน และกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภทใดที�ทา่นถือครองอยู ่เหตผุลในการทําประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของ

ทา่นตรงกบัข้อใดมากที�สดุ แตกตา่งกนัมีผลตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซื �อประกนัภยั

รถยนต์ภาคสมคัรใจของพนกังานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ที�แตกตา่งกนั 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 125 คน ซึ่งสวนใหญอายุ 20 – 

36 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 20,000 บาท ในดาน

ประชากรศาสตรมีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัคร

ใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน

สงผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ที่แตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จรัสลักษณอูทรัพย (2558) รายไดเฉลี่ยตอเดือนเทานั้นที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยางเนื่องจากรายไดเปนตัวชี้วัดถึงความสามารถในการเลือกประเภท รูปแบบความ

คุมครอง และทุนประกัน โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงก็จะมีกําลังซื้อกรมธรรมที่คุมครองภัยได

ครอบคลุมและมีทุนประกันที่สูงกวาผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ต่ํากวา สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

แตกตางกันสงผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ที่

ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ งามนันท (2559) สมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในการทําประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจไมแตกตางกันในระหวางผูที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 

 จากการศึกษาความแตกตางพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมีผลตอ

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวา ประเภทกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและ

เหตุผลในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ที่แตกตางกัน สวน บริษัทกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่

ทานถือครองอยู อายุรถยนตคันที่ทานเลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ชองทางที่ทานซื้อประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ชองทางที่

ไดรับขอมูลการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ที่ไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาค

สมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) รวมถึงพฤติกรรมและประสบการณ

ในการเลือกซื้อกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ โดยผูประกอบการหรือผูที่สนใจศึกษาสามารถ

นําเอาขอมูลตาง ๆ ขางตน ไปใชในการตัดสินใจ และวางแผนกลยุทธตางๆ เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน

กับคูแขงในธุรกิจได 

 ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูประกอบการและผูที่สนใจศึกษาในธุรกิจประกันวินาศภัย ตามปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) ดังนี้  

1. ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตาง

กันจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงทําใหกลุมตัวอยางที่มี

รายไดไมสูงมากตองเลือกซื้อประกันภัยที่ใหความคุมครองลดลง ดังนั้น บริษัทประกันภัยควรใหความสําคัญ

กบัการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อรองรับลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหบริษัทสามารถเขาถึง

กลุมของลูกคาไดหลากหลาย อาจสงผลใหเพิ่มยอดสวนแบงการตลาด และเพิ่มยอดขายที่สูงขึ้น 

2. ประเภทกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของกลุมตัวอยาง พบวาประเภทกรมธรรมที่

แตกตางกัน มีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่

แตกตางกัน ดังนั้นจําทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันภัยจึงควรเพิ่ม

กลยุทธในดานสวนประสมทางการตลาดในเรื่อง ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการ เพื่อที่จะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค และเปน

ปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคใชในการพิจารณาตัดสินใจซื้อกรรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจ 

3. เหตุผลในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของกลุมตัวอยาง พบวาเหตุผลในการทํา

ประกันภัยที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกการทราบถึงประโยชนของความคุมครอง และ

ตองการรับบริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นบริษัทประกันภัยตองใหความสําคัญในสวนนี้เพื่อเปนจุดแข็งใน

ธุรกิจของตนเอง เพื่อที่จะสามารถรักษาฐานลูกคาใหมีการตออายุกรมธรรมประกันภัยกับบริษัท ดวยการมี

จดหมายหรือพนักงานโทรไปแจงเกี่ยวกับประโยชนการคุมครองใหลูกคารูสึกถึงการดูแลเอาใจใส และสราง

ความโดดเดนในผลิตภัณฑ ซึ่งจะสามารถเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผูบริโภคพิจารณาตัดสินใจซื้อประกันภัย

ภาคสมัครใจกับทางบริษัท 
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