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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1.) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ (2.) เพ่ือศึกษาตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์(3.) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิสก์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการให้ระดับความคิดเห็นต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการใช้งานรถยนต์ต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการไม่ต่างกันส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความ รู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านข้อมูลสัญญากรมธรรม์ และข้อมูลด้านการจัดการสินไหม
ทดแทนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทปราการ  
ค าส าคัญ :กระบวนการตัดสินใจซ้ือ;ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ;ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ 
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ABSTRACT 

This research study. The objective is to (1.) To study the process of purchasing 
voluntary auto insurance. Of consumers in Samut Prakan Province (2.) to study and decide 
to buy voluntary auto insurance Of consumers in Samut Prakan Province Classified by 
demographic factors (3.) to study factors of marketing mix And general knowledge about 
voluntary auto insurance Of consumers in Samut Prakan Province It affects the process of 
purchasing voluntary auto insurance of consumers in Samut Prakan Province 

Samples used in this research The sample consisted of 400 people using 
questionnaires. The sample group is voluntary auto insurance buyers in Samut Prakan 
Province. Convenient randomization After 400 sets of data were collected, the data were 
analyzed and calculated by using a software program (SPSS) by using the statistics for the 
analysis such as percentage, frequency, mean and standard deviation for the analysis The 
researcher used statistical analysis of the data with one-way ANOVA statistical analysis. If 
the difference was found, it would lead to a double comparison. Using LSD method and 
multiple regression statistics 

The  results It was found that consumers in Samut Prakan Province gave their 
opinions on the insurance purchasing decision process. Overall is at a high level 
Consumers in Samut Prakan Province with gender, age, occupation, average monthly 
income Different car's lifespan had no different effect on the insurance purchasing process 
of the population of Samutprakarn Province. As for the marketing mix factor And general 
knowledge about voluntary auto insurance Product and service, price, distribution channel 
Marketing promotion, personnel, physical, policy information And claim management 
information Affecting the voluntary car insurance purchase decision process Of consumers 
in Samut Prakan Province  
Key words : Decision process ; auto insurance; consumers Samut Prakan Province 
 
บทน า 

ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์มีความส าคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยได้มีแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2559 - 2563)  
ได้ก าหนดเป้าหมายหลักมุ่งเน้นให้ ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างย่ังยืน และได้ความเช่ือถือและไว้วางจาก
ผู้บริโภค และคาดหวังให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ สามารถแข่ง ขันได้ในตลาดเสรี  
ผู้บริโภคมีความรู้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่าง
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เหมาะสม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และ
เป็นท่ีเช่ือมั่นไว้วางใจของประชาชน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความรู้ การเข้าถึงการประกันภัยเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย ได้ใช้ประกันภัยเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงให้กับชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการแข่ง ขัน
เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ด้านการประกันภัยเพ่ือให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย  (คปภ . 
2559., แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) แนวโน้มของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงของการปรับเข้าสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal)  ถือไ ด้ว่าเป็นกลุ่ม ท่ีไ ด้รับ
อานิสงส์จากประกัน Covid 19 รวมท้ังส้ิน 7.5 ล้านกรมธรรม์ การประกันภัยสุขภาพ เติบโตเพ่ิมข้ึน ในขณะ
ท่ีการประกันภัยการเดินทางเติบโตลดลงเป็นอย่างมาก จากการประกันภัยทุกประเภทจ านวนกรมธรรม์
ประกันภัย COVID-19 ช่องทางขายผ่านนายหน้า (Broker) ยังคงเป็นช่องทางท่ีท ารายได้ให้กับธุรกิจประกัน
วินาศภัยมากท่ีสุด  รองลงม าคือ ช่อง ทางขายผ่านตัวแทน ( Agent) ช่อง ทาง ขายผ่ านธนาคา ร 
(Bancassurance) ท่ีเหลือเป็นการขายผ่านช่องทางอ่ืน ๆ   ส าหรับภาพรวมอัตราความเสียหาย ( Loss 
Ratio) ของประกันวินาศภัยทุกประเภท ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 โดยการประกันภัยรถยนต์ยังคงเป็นการ
ประกันภัยท่ีมีอัตราความเสียหายสูงกว่าการประกันภัยประเภทอ่ืน อัตราความเสียหายของการประกันภัย
รถยนต์ ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบทางบวกจา ก
มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) และเคอร์ฟิว (Curfew) เพ่ือรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในช่วง
ต้นปีของรัฐบาล ส่งผลให้จ านวนรถยนต์ท่ีสัญจรบนท้องถนนลดลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท าให้
การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยรวมลดลง 

ธุรกิจประกันภัยถือเป็นธุรกิจในการบริหารความเส่ียงภัยวิธีหนึ่ง โดยจะเป็นการโอนความเส่ียงภัย
ของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย นั่นคือเมื่อมีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินท่ี
เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยจะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีไ ด้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบ้ียประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย
ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ดังนั้น การท าประกันภัยจึงถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดย
คู่สัญญาการประกันภัยนี้ต่างมีหน้าท่ี ในการรับผิดชอบต่อกัน โดยบริษัทประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้เอาประกันภัยตามรายละเอียดในสัญญานั่นคือกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหาย
เกิดข้ึนต่อส่ิงท่ีถือเป็นทรัพย์สินเอาประกันภัย โดยจะชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง และส าหรับผู้เอา
ประกันภัยก็จะมีหน้าท่ีช าระเบ้ียประกันตามท่ีระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่องดังนั้น 
จึงสรุปได้ว่าจุดประสงค์ท่ีแท้จริงในการท าประกันภัยนั้นเพื่อแบ่งเบาความเส่ียงภัย จากบุคคล , กลุ่มบุคคล 
หรือทรัพย์สินนั้นๆ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. การประกันภัยรถยนต์ 
(Motor Insurance) ให้ความคุ้มครองรถยนต์ทุกชนิดท่ีท าประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
รถยนต์สาธารณะโดยจะให้ความคุ้มครองจากการชน สูญหาย และไฟไหม้ ท่ีเ กิดกับตัวรถยนต์ รวมถึง
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อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก 2. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
ท่ีเอาประกันภัยอันเนื่องมาจากความสูญเสียหรือเสียหายจากเกิดอัคคีภัย หรือเพลิงไหม้ 3. การประกันภัย
ทางทะเล (Marine Insurance) หรือการประกันภัยการขนส่ง รวมไปถึงการขนส่งทางบก และทางอากาศ 
ซ่ึงจะให้ความคุ้มครองในเ ร่ืองของการขนส่ง สินค้า และการประกันภัย 4. ก ารประกันภัยเบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous, Casualty Insurance) เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซ่ึงให้ความ
คุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
จึงมีขอบข่ายกว้างมาก  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร
ใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพฤติกรรมของ ผู้บริโภคและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงมีความผันผวนสูง ยากต่อการคาดเดา และไม่ทันต้ังตัว (Volatility) มีความไม่แน่นอนสูง ขาด
ความชัดเจน (Uncertainty) มีความซับซ้อนสูง มีปัจจัยหลายอย่าง ท่ีต้องน ามาพิจ ารณาประกอบการ
ตัดสินใจ (Complexity) มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนสูง ยากท่ีจะคาดเดาผลลัพธ์ (Ambiguity)   
วัตถุประสงค ์ข องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

ขอบเขตของงานวิจัย 
      1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 400 คน 
      2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ไ ด้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการใช้งานรถยนต์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ 
ปัจจัยด้านความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ข้อมูลสัญญากรมธรรม์ ข้อมูลด้านการ
จัดการสินไหมทดแทน 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย การตระหนักถึงความต้องการ  การเสาะแสวงหาข้อมูล  การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 อายุการใช้งานรถยนต์ 

3. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และความ รู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ข้อมูลสัญญากรมธรรม์ ข้อมูลด้านการจัดการสินไหมทดแทน ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทปราการ 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 

Kotler and Keller (2012 ) กล่าวว่า กระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานนั้นมีบทบาทส าคัญต่อ
การตัดสินใจซ้ือท่ีแท้จริงของผู้บริโภค นักการตลาดควรจะต้ังค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค องค์กรท่ี
ชาญฉลาดจะพยายามท่ีจะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้  ท้ังประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคในเร่ืองของการเรียนรู้ การตัดสินใจเลือกการใช้งาน หรือแม้แต่การเลิกใ ช้งานตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ
นักวิชาการทางการตลาดได้พัฒนาข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคข้ึน ซ่ึง ผู้บริโภคส่วนมาก
จะผ่านท้ัง 5 ข้ันตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลังจากการซ้ือ โดยจะเห็นได้ชัดว่ากระบวนการซ้ือนั้นเร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริงอย่างยาวนาน
และส่งผลต่อเนื่องหลังจากการซ้ือจริงอย่างยาวนานเช่นกัน 

วีรวัฒน์ สายสีนวล (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการเลือกวิธีหนึ่ง ในการ
ได้รับส่ิงท่ีคุณต้องการ รวมถึงการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 
 ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ไ ด้กล่าวไ ว้ว่า พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมของลูกค้าท่ีมี
ประสบการณ์ต่อการช้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  สถานท่ีใน
การซ้ือ แหล่งข้อมูล  ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าได้รับ 

วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์ (2559) ไ ด้กล่าวไ ว้ว่า การตระหนักถึงความต้องการจุดเ ร่ิมต้นของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ของผู้บริโภค คือการตระหนักถึงความต้องการถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้บริโภค
รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผู้บริโภคเป็นอยู่จริงกับสภาวะท่ีเข้าต้องการ ความต้องการถูกกระตุ้น
โดยตัวกระตุ้นจากภายใน นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้ภายนอก  
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บุญธิราช ไทยวัฒนาพร (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วย
เหตุผล จะเป็นการซ้ือท่ีมีการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนท่ีตัดสินใจ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า การ
ใช้บริการนั้นมีความคุ้มค่าเพียงใด การตัดสินแบบนี้มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุประการหนึ่ง
อาจมาจากท่ีเพศชายมีภาวะทางอารมณ์ท่ีค่อนข้างท่ีจะมั่นคงกว่าเพศหญิง  

ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ัง(2558) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะท าการประเมินตัวเลือก
ต่างๆท้ังความแตกต่างท้ังในด้านดีและด้านลบ 

ศิริวัฒน์ เหมือนโพธ์ิ  (2560) ได้กล่าววไ ว้ว่า ในข้ันของการตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภคจะจัดล าดับ
ความชอบตราผลิตภัณฑ์ต่างๆและสร้างความต้ังใจซ้ือข้ึนโดยปกติผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซ้ือ  (Purchase 
Decision) ตราท่ีชอบมากท่ีสุด การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคอาจมีความต้ังใจซ้ือโดยอิงจากปัจจัยต่างๆเช่น 
รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับราคาและประโยชน์ของสินค้าท่ีคาดหวัง อย่างไรก็ตามความต้ังใจซ้ือ  (Intention) 
และการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ของผู้บริโภคอาจถูกค่ันกลางด้วยทัศนคติของผู้อ่ืนและปัจจัยทาง
สถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึงทัศนคติของผู้อ่ืน (Attitudesof Others) อาจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของ ผู้บริโภค
ปัจจัยทางสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง (Unexpected Situational Factors)  

วันชัย แซ่ซู  (2561) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมหลังการซ้ือ เป็นการสรุปประสบการณ์ในการซ้ือสินค้า
หรือบริการว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่  เนื่องจากพฤติกรรมหลังจากการซ้ือนั้นจะเกิดกระบวนการ
ก่อนหน้า ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการซ้ือซ้ า  การบอกต่อ ซ่ึงถ้าหากคุณภาพสินค้าหรือบริการเป็นไปตามท่ี
ผู้บริโภคคาดหวัง 

สรุปได้ว่า  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  คือ การก าหนดข้ันตอนของการตัดสินใจต้ังแต่ข้ันตอนแรก ไป
จนถึงข้ันตอนสุดท้ายโดยมีล าดับข้ันของกระบวนการการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ สามารถเกิดจากหลาย
ปัจจัยรวมกัน ท าให้เกิดความต้องการซ้ือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1.การตระหนักถึงความ
ต้องการ 2.การเสาะแสวงหาข้อมูล  3.การประเมินทางเลือก 4.การตัดสินใจซ้ือ 5.พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

วรรณพร เรืองโสภณ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินมากท่ีสุดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีความส าคัญด้านผลประโยชน์และอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงจากการศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการ
ตัดสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง  

กิตติพศ อภิเมธีธ ารง,กฤตพา แสนชัยธร (2559 ) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกท า
ประกันภัยรถยนต์ท่ีแตกต่างกันปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก เช่น ส่วนประสมทางกาตลาด 

อันได้แก่ ความคุ้มครอง เบ้ียประกันภัย ช่องทางการจัดจ าหน่ายฯ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าประกันภัย
รถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 
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พนิดา ละเอียด (2556) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในความ
คุ้มครองของกรมธรรม์มากท่ีสุด รองลงมา คือ รูปแบบครบทุกประเภท อันดับ 3 คือ ความคุ้มครอง ซ้ือเพ่ิม
หรือลดได้ อันดับ 4 คือ เงื่อนไขเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ และอันดับสุดท้าย คือ รูปแบบแตกต่างจากบริษัทอ่ืน 

พันธ์ทิพย์ ทองค า (2556) ได้กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านอัตราค่าเบ้ียประกับ
เหมาะสมกับความคุ้มครองเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การช าระค่าเบ้ียประกันได้หลายช่องทางและการ
เลือกระยะเวลาการผ่อนชาระค่าเบ้ียประกันภัยได้ เป็นอันดับสุดท้าย เช่น เดียวกันกับปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560)ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา  อัตราค่าเ บ้ียประกันสุขภาพมีความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าของความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย มาก  ผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน
สุขภาพ : กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุของกลุ่มผู้ซ้ือ  

สรฤทธิ  ทรัพย์สมบัติ และอารีย์ นัยพินิจ (2562) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้มากข้ึนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ทุกส่ือเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์
อย่างท่ัวถึง การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเ ดีย (Social media) ท่ีเน้นการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคได้สะดวก และรวดเร็ว การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายให้หลากหลาย เช่น ช่อง
ทางการขายออนไลน์ การขายกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย 
สะดวก สบาย และสร้างความประทับใจในการใช้บริการ เพ่ือรองรับรูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) ของ
ลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมลูกค้ามีความหลากหลายมากข้ึน เพราะปัจจัยทาง เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังปัจจัยหลายอย่างเปล่ียนแปลงไป 

พันธ์ทิพย์ ทองค า (2556)  ได้กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย ด้านการส่ง เสริม
การตลาดในด้านการให้ส่วนลดค่าเบ้ียประกันมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีโปรโมช่ันพิเศษส าหรับลูกค้า อันดับ 
3 คือ มีของสมนาคุณส าหรับลูกค้า อันดับ 4 คือ มีการประชาสัมพันธ์บริษัทสม่ าเสมอ อันดับ 5 คือ มีการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ลูกค้าได้เข้าร่วม และอันดับสุดท้ายคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในเขตคลองเตย 

พันธ์ทิพย์ ทองคา (2556) ได้กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการตกแต่งส านักงานและ
สาขามากท่ีสุด รองลงมา คือ การบริการระหว่างรองรับบริการ และอันดับสุดท้าย คือ จ านวนท่ีนั่ง ท่ีรอง รับ
ลูกค้า เช่น เดียวกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภาคสมัคร
ใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ได้กล่าวว่า ปัจจัยการน าเสนอทางด้านลักษณะทางกายภาพท่ี
เก่ียวข้องกับความมีช่ือเสียงของบริษัทประกันชีวิต เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคให้
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ : กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุของกลุ่มผู้ซ้ือมากท่ีสุด 

พนิดา ละเอียด (2556) ได้กล่าวว่า  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 
ช่ัวโมงมากท่ีสุด รองลงมา คือ การให้บริการมีความถูกต้อง ยุติธรรม และอันดับท่ี 3 คือ ตรงต่อเวลาในการ
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นัดหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาเหตุผลในการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทท่ี 1 ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายของรูปแบบประกันภัย 
ผลประโยชน์ของกรมธรรมท่ีเหมาะสมความสะดวกสบาย คุ้มค่ากับการใ ช้บริการ อัตราค่าเ บ้ียประกับ
เหมาะสมกับความคุ้มครอง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีครอบคลุม เช่น ช่องทางการขายออนไลน์ เพ่ือรองรับ
รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) ของลูกค้าแต่ละราย มีโปรโมช่ันพิเศษส าหรับลูกค้า พนักงานมีความ รู้
ความเข้าใจในการท าประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

ประทีบ เพียรประสบสุข (2560) ได้กล่าวว่า  ความรู้ความเข้าใจท่ัวไปของเจ้าของรถท่ีมีต่อการ

ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เขตจังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาถึง
ระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าของรถท่ีมีต่อการประกันภัย และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ

และทัศนคติตามความแตกต่าง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ซ่ึงสรุปได้ว่าลักษณะประชากรศาสตร์ไ ด้แก่ อายุ 
การศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยเร่ืองเพศนั้นมีผลไม่แตกต่างกัน อันหมายถึง เพศชาย
และ เพศหญิงมีระดับความรู้ความเข้าใจใกล้เคียงกัน 

สรุปได้ว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีความส าคัญต่อเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์  ใน
การคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากขับข่ีรถยนต์บนท้องถนน เพราะมันจะช่วยลดภาระค่าใ ช้จ่ายจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงความเสียหายอาจมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
สามารถชดเชยให้ผู้ประสบภัย ได้แก่ คู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้โดยสารและผู้ขับข่ี 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

Sam Angelo M. Parco (2013) อ้างใน ศิริวัฒน์ เหมือนโพธ์ิ  (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกค้าและแผนกลยุทธการตัดสินใจซ้ือทางการตลาดส าหรับ  SM SUPERMART พบว่า ความพึง
พอใจของผู้บริโภคคือการคาดหวังให้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการจัดจ าหน่ายตรงตามความคาดหวังหรือ
เหนือกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค เป็นการวัดผลผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ค้าปลีกหรือผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ ตามท่ีผู้บริโภค ซ้ือและใช้เมื่อผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกรายใดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้านคุณภาพ ราคา กิจกรรมส่งเสริมการขายการสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ความพึงพอใ จ
ของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงและได้รับอนุมัติผลิตภัณฑ์ การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบว่าการตัดสินใจ
ซ้ือของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์ท่ีดีของร้านค้าการก าหนดราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเสนอแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
สาหรับ SM Supermart, Santiago City,ฟิลิปปินส์. ผลลัพธ์สามารถช่วยผู้ค้าปลีกรายอ่ืน  ๆ  และผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีตราสินค้าในกลยุทธ์ของพวกเขาส าหรับการขยายสาขา 
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Schiffman & Kanuk,1994  อ้างใน วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์ (2559) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผู้บริโภค หมายถึงข้ันตอนในการเลือกซ้ือสินค้าจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรผู้บริโภคจะพิจารณาส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังทางด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือ
เป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซ้ือ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทางสังคมซ่ึง
จัดวางและก าหนดต าแหน่งหรือสถานะของบุคคล และได้ก าหนดขอบเขตของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ทรูวิช่ันของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรรณพร เรืองโสภณ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินมากท่ีสุดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีความส าคัญด้านผลประโยชน์และอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูงจากการศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการ
ตัดสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง  

จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ได้กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุข้ึนจริงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจมากเกิน
กว่าท่ีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้ได้ ท าให้ผู้ประสบภัย ได้แก่ คู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้โดยสาร 
และ ผู้ขับข่ี จะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองในส่วนท่ีเกินกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจข้ึนมา เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากรถยนต์
หรือการสัญจรทางบกท่ีเป็นส่วนเกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
วิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน ใช้การเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ระดับความเช่ือมั่น 95% เลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิสก์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการด าเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกใน 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามท่ีเ ก่ียวข้องกับลักษณะประชากร ไ ด้แก่ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพราย รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการใช้งานรถยนต์ จ านวน 5 ข้อเป็น
ค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 

2.กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง
จะประกอบไปด้วยค าถามท้ังหมด 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
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การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังซ้ือ ซ่ึงจะประกอบไปด้วยข้อค าถามท่ังหมด 
19 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ 

3.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านกายภาพ และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่  ข้อมูลสัญญากรมธรรม์  ข้อมูลด้านการจัดการสินไหมทดแทน 
 โดยมีข้อค าถาม  43  ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ 

4.ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงจะมีข้อค าถามท้ังหมด 1 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีการวัด
ระดับแบบกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน อายุการใช้งานรถยนต์ 

2. ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด  ไ ด้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากรด้านกายภาพ และความ รู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่  ข้อมูลสัญญากรมธรรม์  ข้อมูลด้านการจัดการสินไหมทดแทน  
กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการจ าแนกตาม เพศ โดยใช้สตถิต t-test 

2. เพ่ือศึกษาตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตามปัจจัย จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพราย รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการใ ช้งานรถยนต์  
โดยใช้สตถิต One Way ANOVA  และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และความ รู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
ประกันภัยรรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ข้อมูลสัญญากรมธรรม ข้อมูลด้านการจัดการสินไหมทดแทน  มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้สถิติ  
(Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการโดยภาพรวม พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ใ ห้ระดับความคิดเห็นต่อการซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุดท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังซ้ือ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน อายุการใช้งานรถยนต์ ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์รถยนต์ภาคสมัครใจไม่
ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และความ รู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

3.2 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ข้อมูลสัญญากรมธรรม์ ข้อมูลด้าน
การจัดการสินไหมทดแทน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา กรอบการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง 
ได้ดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ใ ห้ระดับความคิดเห็นต่อการซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการการ ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล ประเมินเลือกแนวทางจากทุก ๆ ข้อมูล 
โดยสรุปข้อส าคัญอย่างรอบคอบแล้วประมวลเหตุการณ์เพ่ือใ ช้ข้อท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ี  สอดคล้องกับ
แนวคิด วีรวัฒน์ สายสีนวล (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการเลือกวิธีหนึ่ง ในการ
ได้รับส่ิงท่ีคุณต้องการ รวมถึงการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ สอดคล้องกับ
แนวคิด ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ไ ด้กล่าวไ ว้ว่า พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมของลูกค้าท่ีมี



12 
 

ประสบการณ์ต่อการช้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  สถานท่ีใน
การซ้ือ แหล่งข้อมูล  ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าได้รับ 
2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศ ไม่ไ ด้มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) ไ ด้กล่าวไ ว้ว่า 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ พบว่าผู้เอาประกันท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนท่ีมีเพศต่างกันมีระดับความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน แต่ผู้เอาประกันภัยท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ท่ีมีเพศต่างกันจะมี
ระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน  สอดคล้องกับแนวคิด อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560)  ไ ด้กล่าวว่า ปัจจัย
ด้านเพศมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริโภคท่ีเพศท่ีต่าง กันจะมี
ผลการตัดสินใจประกันสุขภาพท่ีแตกต่างกันสอดคล้องกับแนวคิด 

2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ซ่ึง
สอดคล้องกับ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560)ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและอาชีพ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิด รสริน พัชร์กัญญา (2560) 
ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านอายุภาพรวมไม่แตกต่างกันในการส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

2.3 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีการศึกษาและอาชีพ ต่าง กัน ท าใ ห้การซ้ือประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ ภัทร์ธนัญ กุลวีรัตน์มาลา (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษา
และอาชีพ แตกต่างกันมีผลระดับแรงจูงใจกรมธรรม์ประกันภัยพระราชบัญญั ติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ สอดคล้องกับแนวคิด ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560)ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านการศึกษาและอาชีพ ท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีรายได้ ต่างกัน ท าให้การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร
ใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ภัทร์ธนัญ กุลวีรัตน์มาลา (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านรายได้ขอผู้บริโภคแตกต่างกันมี
ผลระดับแรงจูงใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์   

2.5 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอายุการใช้งานรถยนต์ ต่างกัน ท าใ ห้การซ้ือประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัย
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รถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ  แสงประทีบ เพียรประสบสุข (2560) ข้อมูลของรถยนต์ของผู้บริโภคท่ี
แตกต่างกัน จะมีผลต่อการเลือกใช้ประเภทประกันภัยท่ีเหมาะสมกับความต้องการ และในข้อมูลอายุของ
รถยนต์นับต้ังแต่วันท่ีได้ครอบครองมานั้น ย่อมเป็นข้อจ ากัดบางประการในด้านการเลือกใช้ประเภท
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงหากเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ การเลือกใช้ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ย่อมมี
โอกาสเปิดกว้างมากกว่าอายุรถยนต์ท่ีมีอายุเป็นปีรุ่นเก่า ท้ังนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาและเลือกใช้ประเภทของ
ประกันภัยท่ีเหมาะสมกับความต้องการ ข้อมูลอายุของรถยนต์ของ ผู้บริโภคนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการสอดคล้องกับแนวคิด วรรณพร เรือง
โสภณ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออม
สินมากท่ีสุดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีความส าคัญด้านผลประโยชน์และอัตราผลตอบแทนท่ีสูงจาก
การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการตัดสินใจซ้ือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง   

3.2 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ข้อมูลสัญญากรมธรรม์ ข้อมูลด้าน
การจัดการสินไหมทดแทน  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับแนวคิด จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ได้กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุข้ึนจริง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจมากเกินกว่าท่ีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้ได้ ท าใ ห้ผู้ประสบภัย ไ ด้แก่ 
คู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้โดยสาร และ ผู้ขับข่ี จะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองในส่วนท่ีเกินกว่า
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจข้ึนมา เพ่ือคุ้มครองความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากรถยนต์หรือการสัญจรทางบกท่ีเป็นส่วนเกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ   
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางแก่ บุคล
ท่ัวไป  ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ประกอบธุกิจประกันภัยวินาศภัย  ดังนี้ 
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไ ด้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการใช้งานรถยนต์ ต่างกันท าให้การตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัย
รถยนต์รถยนต์ภาคสมัครใจไม่ต่างกัน   ปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ ผู้บริ โภค  ท่ีแตกต่างกันจะมี
ความสามารถในการเลือกซ้ือประเภท ความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่ีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคต่างก็
ต้องการกรมธรรม์ประกันภัยท่ีสามารถคุ้มครองภัยหรือความเสียหายได้ทุกประเภท แต่การคุ้มครองท่ีเพ่ิมข้ึน
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น าไปสู่ค่าเบ้ียประกันท่ีต้องจ่ายสูงข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นจึงท าให้ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ไม่สูงนักต้องเลือกซ้ือ
ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองลดลด ซ่ึงจะมีอัตราค่าเบ้ียประกันท่ีต่ ากว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และความน่าเช่ือถือของบริษัท ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการออกแบบกรมธรรม์ใ ห้มีความ
คุ้มครองท่ีครอบคลุมตามความต้องการของผู้บริโภค ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้
ประกอบธุรกิจประกันภัยควรปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้ามากข้ึน เงื่อนไขความคุ้มครอง 
ค่าเบ้ียท่ีเหมาะสม ด้านความถูกต้อง รวดเร็วในการจัดท ากรมธรรม์ การขยายจ านวนอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการ
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  เพ่ือท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวก สบายในการเข้ารับบริการซ่อมรถยนต์ภายหลัง
เกิดอุบัติเหตุ การติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอยู่เป็นประจ า เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยกับบริษัท ด้วยการมีจดหมายหรือพนักงานแจ้งเตือนก่อนประกันภัยจะหมดอายุและมีส่วนลดค่า
เบ้ียประกันให้แก่ลูกค้าท่ีมีประวัติการขับข่ีท่ีดี นอกจากนี้บริษัทประกันวินาศภัยควรสร้างความน่าเ ช่ือถือ 
โดยการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร ความเป็นธรรมในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้ตรงตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้เป็นเพียงผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น ซ่ึงหากต้องการ
ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึนจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ัง  ต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม 
อาจจะเปล่ียนเป็นประชากรในจังหวัดอ่ืน เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกัน 

2. ควรแจกแบบสอบถามออฟไลน์ด้วย เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความหลากหลาย และท าใ ห้เป็น
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน และอาจท าให้ได้ข้อมูลใ หม่ ท่ีไม่มีในกลุ่มตัวอย่างบนพ้ืนท่ี
ออนไลน์ 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพ่ิม ข้ึนด้วย 
เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึนหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการ
สุ่มแบบสะดวก อาจจะเปล่ียนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ผลท่ีมีความเฉพาะมากย่ิงข้ึน 
เอกสารอ้างอิง   
เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านท้ัง

ช่องทางตัวแทนและช่องทางธนาคารพาณิชย์ 
กิตติพศ อภิเมธีธ ารง,กฤตพา แสนชัยธร (2559 )ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าประกันภัยรถยนต์กับ

บริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือจังหวัดขอนแก่น   
จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ ผู้บริโภคเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ณัฐิยา ภัทรกิจจ านุรักษ์ (2560) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยชีวิตของ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

บุญธิราช ไทยวัฒนาพร (2556) อิทธิพลของแรงจูงใจในการซ้ือ และค่านิยมท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ซ้ือกรม ธรร ม์ ป ระ กัน ภั ย อุปกร ณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์  ของ นั ก ศึก ษา ระ ดั บป ริญ ญ าต รี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ัง (2558) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ
ผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภัทร์ธนัญ กุลวีรัตน์มาลา (2556) ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการซ้ือ และการเลือกรูปแบบการส่งเสริมการ
ขายท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ .ศ. 
2535 ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง 

พนิดา ละเอียด (2556) ปัจจัยท่ีมีผลในการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทท่ี 1 ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิริเพ็ญ มาบุตร  (2555)  ส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ทรูวิช่ันส์ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ศิริวัฒน์ เหมือนโพธ์ิ  (2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
แสงประทีบ เพียรประสบสุข (2560 ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ประเภทแระกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทท่ี 1 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

https://www.oic.or.th/th/home 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

https://www.tgia.org/intro.php 
วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์ (2559)  กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวร่ีบริเวณพ้ืนท่ี

พร้อมพงษ์และทองหล่อ กรุงเทพมหนคร กรณีศึกษา โครงการเทล่า ทองหล่อ 13 โครงการบีทนิค 
สุขุมวิท 32 และโครงการคราม สุขุมวิท 26 

วีรวัฒน์ สายสีนวล (2561) การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันภัยภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล 

วันชัย   แซ่ซู (2561) กระบวนการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ไอทีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

วรรณพร เรืองโสภณ (2556)  พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการ
ตัดสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสินสาขาดินแดง 

อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ : กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุ
ของกลุ่มผู้ซ้ือ 
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