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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับบริษัท 

เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ลูกคา บริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัด อยุธยา เพศหญิง เพศชาย ทั้งที่มี และเคยมีกรมธรรมประกันอุบัติเหตุ จํานวน 410 คน 

โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

สถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ เชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะห

ความแตกตาง ใชสถิติ t-Test และ One way Anova ศึกษาความสัมพันธใชสถิติ Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุมีอายุระหวาง 41-50 ป   

มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 40,001-60,000 บาท มีสถานะภาพ 

สมรส และไมมีบุตร  
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จากการศึกษาปจจัยสังคมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับ ครอบครัวมี

อิทธิพล มากที่สุด คาเฉลี่ย เทากับ 4.35 รองลงมาคือ การรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน คาเฉลี่ย เทากับ 

4.25 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซ้ือประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัดอยุธยาพบวา 1) ดานผลตอบแทน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ อัตรา

ผลตอบแทนนาสนใจ มากที่สุด 2) ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ คาเบี้ยประกันมี

ความเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ ได รับ มากที่สุด  3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับ มีความสะดวกในการซื้อประกัน/ชําระเบี้ยประกัน มากที่สุด 

คําสําคัญ  : ประกันอุบัติเหตุ 

 

Abstract 

 This research aims to Study the factors affecting the purchase of accident 

insurance consumers and AIA Company Limited, Ayutthaya Provincial Office, The sample 

used for this study are female and male, 410 persons who had and previously had an 

accident insurance policy, using an online questionnaire as a tool for data collection.  

The statistics used for data analysis consisted of descriptive statistics such as percentage, 

mean and standard deviation.Inferential statistics were t-Test and one way anova difference 

analysis, statistic relationship was studied using Multiple Regression. 

 The results of the study showed that Most of the respondents were female, aged 

41-50, had a bachelor's degree in private business. With income between 40,001-60,000 baht, 

married and without children 

From the study of social factors, it was found that Most respondents Pay attention 

to Families were the most influential, the mean was 4.35, followed by the perception of the 

insurance company image, the mean was 4.25. 

 From a study of factors affecting the purchase of accident insurance for consumers 

with AIA Co., Ltd. Ayutthaya Provincial Office found that 
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 On the return side, it was found that respondents gave importance to The rate of 

return is the most attractive. 

 In terms of distribution channels, respondents gave importance to It is most 

convenient to buy insurance / pay premiums. 

Keywords :  Accident Insurance 

 

บทนํา 

       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“อุบัติเหตุ” คือ หนึ่งในสถานการณที่ทุกคนไมอยากใหเกิดข้ึนกับตัวเราเอง แตบางเวลาอุบัติเหตุ

ไมไดมีตนเหตุ หรือความประมาทจากตัวเราเพียงอยางเดียว เพราะมักจะมีอยางอ่ืน เชน บุคคลใกลตัว 

สิ่งของ ฯลฯ เปนตัวกระตุนใหเกิดเหตุการณแบบนี้ข้ึน  

ประกันอุบัติเหตุ หรือที่หลายคนเรียกวา ประกัน PA คือ ประกันที่ใหความคุมครองกับผูเอา

ประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ  บาดเจ็บจากรางกาย หรือความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุ

เทานั้น โดยผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครอง เชน เงินชดเชย คารักษาพยาบาล หรือในบางแผนอาจจะ

มีคาชดเชยรายวันในกรณีที่ตองนอนรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลอีกดวย 

การวิจัยนี้มีจุดประสงเพื่อเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุ บริษัท เอไอเอ จํากัด 

ของผูบริโภค ปจจัยสวยบุคคล และปจจัยทางสังคมมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อประกันอุบัติเหตุ จากอัตรา

คาใชจายในโรงพยาบาลเอกชน ในปจจุบันคอนขางสูง ละมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆในทุกๆป จากสถานการณ

ปจจุบัน ไมวาจะเปน ดานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ การทํางาน และปญหาดานคาครองชีพที่สูงข้ึน

มากในปจจุบัน ทําใหตองมีการวางแผนดานการเงิน เพื่อชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซื้อประกันอุบัติ เหตุของผูบริโภค กับบริษัท  

เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสังคมของผูบริโภคที่ซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัดอยุธยา  
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3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงาน

จังหวัดอยุธยา 

4. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันทําใหปจจัยที่มีผลตอการซ้ือประกันอุบัติเหตุของ

ผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยาตางกัน 

5. เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่แตกตางกันทําใหปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค 

กับบริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยาตางกัน 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

ขอบเขตดานประชากรศาสตร  คือ  ผูบริโภคที่มี หรือเคยมีกรมธรรมประกันอุบัติเหตุ ปจจัยที่มีผล

ตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา ซ่ึงจะไดขอมูล

จากกลุมตัวแทน ซึ่ง ผูวิจัยไมทราบจํานวนที่แนชัด  ผูวิจัยจึงใชตารางของ Taro Yamane ที่∞ ไดประชากร

กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชกลุมตัวอยาง จํานวน 410 คน สําหรับความผิดพลาด

คลาดเคลื่อน และใชการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน แบบเจาะจง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยไดกําหนดปจจัยที่เก่ียวของคือแนวคิดเก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยสังคม มาพิจารณา พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ 

จํากัด สํานักงานอยุธยา 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ 

จํานวนบุตรที่ตางกันมีผลตอ ปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานอยุธยาตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสังคม ไดแก เพื่อนมีอิทธิพล ครอบครัวมีอิทธิพล ผูนําความคิดมีอิทธิพล  

ทัศนคติที่มีตอประกัน การรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของ

ผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานอยุธยาตางกัน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่อใหทราบปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ ของผูบริโภค  กับบริษัท 

 เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา  และนําขอมูลมาใชในการวางแผนผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค 

2.  เพื่อใหทราบปจจัยทางสังคมมีผลตอการเลือกซ้ือประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค เพื่อนํามา

วางแผนกลยุทธ และวางแผนการตลาด สําหรับบริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา 

3.  เพื่อทราบปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ ของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัดอยุธยา เพื่อนําขอมูลมาใชในการเพิ่มยอดขายของสํานักงานจังหวัดอยุธยา 

 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวของ 

นัฏฐภัค ผลาชิต (2560) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ผานชองทางธนาคารกรุงไทย ภายในสํานักงานเขตปทุมธานี  มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยและการตัดสินใจทําประกันชีวิตของประชาชน ที่เลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ผานชองทางธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายใน สํานักงานเขตปทุมธานี โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 242 คน มี อายุไมเกิน 30 ป มีสถานภาพโสด โดยสวนใหญประกอบอาชีพ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 40,001 – 50,000 บาท และจบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล และทองหนัก มาตยนอก ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการคงอยู

ของลูกคาประกันภัยรถยนตผานชองทางเทเลมารเก็ตติ้ง ของตัวแทนนายหนาประกันภัย มีวัตถุประสงค เพื่อ 

ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการคงอยูของลูกคาผานชองทางเทเล มารเก็ตติ้งของตัวแทนนายหนา

ประกันภัย และตองการรักษาฐานลูกคาเดิมใหไดมากข้ึน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท เปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา 

เปนเจาของกิจการ / ประกอบธุรกิจสวนตัว 

พัสวี ไขมุก ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู ใน

สังกัด สํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก ซื้อประกันชีวิตของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัย ดานประชากรศาสตรในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
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เดือนที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดานประชากรศาสตรพบวา อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ 

การตัดสินใจ เลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนเพศ และ

รายไดเฉลี่ย ตอเดือนทีเ่เตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู 

ฐิติวรรณ หาจันดา และศุภสัณห ปรีดาวภาต ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพ กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพ ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ ประกันสุขภาพ 

กรณีศึกษาแบบประกันสุขภาพ ของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสแบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 36-40 การศึกษาสูงสุดอยูในระดับ ปริญญาตรี อาชีพ 

พนักงานบริษัท สถานะภาพ สมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 55,000 บาทข้ึนไป ไมมีบุตร/ธิดา จากผล

การศึกษาปจจัยสังคมพบวา   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับครอบครัวมีอิทธิพล มากที่สุด 

รองลงมาคือ การรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  

มณีรัตน  รัตนพันธ (2560) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผูบริโภคใน

จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อ เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัย ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

จําแนกตามพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา  จากการศึกษาพบวา เหตุผลใน

การเลือกทําประกันชีวิต คือ เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูในอุปการะ สวน

ใหญซื้อประกันชีวิตผานตัวแทน โดยตนเองเปนผูตัดสินใจซื้อประกัน จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อ

ประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา 

   อิศราภรณ วีระคงสุวรรณ และรศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาท (2556) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธ

กับรูปแบบการทําประกันชีวิตของผูถือกรมธรรม บริษัท อลิอันซอยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสิ่งกระตุนพฤติกรรมผูบริโภค อันไดแก ปจจัย สิ่งกระตุนทางการตลาด และ

ปจจัยสิ่งกระตุนอ่ืนๆ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการทํา ประกันชีวิตกับปจจัยสวนบุคคล

และปจจัยสิ่งกระตุนพฤติกรรมผูบริโภค จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน

กระบวนการ และปจจัยอ่ืนๆมีความสําคัญกับรูปแบบการทําประกันชีวิตของผูถือ กรมธรรมประกันชีวิต 

บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

มณีรัตน บุญยงค ,อังศุภา ขุนเจง และมยุรี มารยาท (2556) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจที่มีผลตอการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค

เพื่อ ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนการ

เปรียบเทียบรูปแบบและประเภทของกรมธรรมประกันชีวิตในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความพอใจในการ
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ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตและการใหบริการของตัวแทนประกันชีวิต จะสงผลตอการซื้อมากนอยเพียงใด จาก

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด เก่ียวบริษัท ที่มีผลตอการซื้อกรมธรรม

ประกันชีวิต และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด เก่ียวกับตัวแทน ที่มีผลตอการซื้อกรมธรรม

ประกันชีวิต 

สุทิศา นนทพันธ(2559) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคตอบริษัท เอไอเอ จํากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา มี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของ

ผูบริโภค ตอบริษัท เอไอเอ จํากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน ดานชองทางการจัดจําหนาย มี

ความสําคัญใน ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานกะบวนการ และดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

ธัญสุดา เชี่ยวยืนยง ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของลูกคา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) จากผล

การศึกษาพบวา การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคา 

บริษัท เมืองไทย ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ไดศึกษาปจจัยดานกระบวนการเลือกซื้อกรมธรรมประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)โดยรวมอยูในระดับมาก มี

องคประกอบ 5 ดาน ไดแก การรับรูปญหา หรือความตองการ การคนหาขอมูลการประเมินทางเลือกการ

ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ศุภนิจ เจนรัตนพร และอัมรินทร เทวตา ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อ

ประกันชีวิตของผูสูงอายุ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหความพึงพอใจ ในการ

เลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงอายุ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มี

ผลตอความพึงพอใจ ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงอายุ  จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาด ดาน

กรมธรรม และบุคลากรสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกัน 

นิรณาภา ลาวงค (Niranapa Lawong)  เพ็ญศรี เจริญวานิช (Pensri Jaroenwanit) ทําการศึกษา

เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวของประชากร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย สรุปผลการศึกษาวา ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอบริษัทประกันชีวิต และมีความไววางใจ ใน

การทําประกันชีวิต อยูในระดับปานกลาง ทัศนคติตอบริษัทประกันชีวิต และความไววางใจ ในการทําประกัน
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ชีวิต ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาว ของประชากร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย  

ประภัสสร อนิวรรตวงศ และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน (2560) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อประกันสุขภาพ ของคนขับรถแท็กซี่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล สรุปผล

การศึกษาวา ทัศนคติตอการซ้ือประกันสุขภาพ มีผลทั้งทางตรง และทางออมโดยผานการรับรู ถึง

ความสามารถในการซื้อประกันสุขภาพ และมีอิทธิพลตอการตั้งใจซื้อประกันสุขภาพโดยรวม 

สิริภัทร ทัศนานุกุลกิจ (2563) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาในตลาดนัดหลัง

กระทรวงการคลังของขาราชการสํานักงานการตรวจการแผนดินสวนกลาง สรุปผลการศึกษาวา ปจจัยสวน

บุคคล เพศ ที่ตางกันมีปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาในตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

แตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มี

ผลตอการซื้อสอนคาในตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังไมแตกตางกัน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เก็บขอมูลจากการสํารวจ โดยใช

แบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการรวบรวม และวิเคราะหผลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

ปจจัยที่ทําการศึกษา คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานะภาพ  

จํานวนบุตร วาปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอการซื้อประกันตางกันหรือไม อยางไร  

นอกจากนี้ ยังไดทําการศึกษาปจจัยสังคม ไดแก เพื่อนมีอิทธิพล ครอบครัวมีอิทธิพล  ผูนําความคิด 

ทัศนคติตอประกัน และการรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน มีผลตอการซื้อประกันของผูบริโภค 

วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สถานะภาพและจํานวนบุตรโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) และ คาเฉลี่ย(Mean) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสังคมและการเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค 

ใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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การวิเคราะหเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบ t-Test เพื่อทดสอบวาปจจัยสวนบุคคล ดาน สถานะภาพ 

และเพศที่แตกตางกันสงผลถึงการซื้อประกันของผูบริโภค กับบริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักเขตอยุธยาตางกัน 

2.   การวิเคราะหขอมูลแบบ One Way Anova เพื่อทดสอบวาปจจัยสวนบุคคล อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได จํานวนบุตร ที่แตกตางกันสงผลถึงการซื้อประกันของผูบริโภค กับบริษัท 

เอไอเอ จํากัด สํานักเขตอยุธยาตางกัน 

 3.   การวิเคราะหขอมูลแบบ Regression เพื่อทดสอบวาปจจัยดานสังคม ดาน เพื่อนมี

อิทธิพล ครอบครัวมีอิทธิพล การรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน ทัศนคติ ผูนําความคิด มีผลตอการ

ซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ปจจัยบุคคล  

- เพศ : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ  63.40และ

เพศชาย 150 คน คิดเปนรอยละ 36.60 

- อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ  41-50 ป จํานวน 142 คน คิดเปน รอยละ 34.60 

รองลงมา อายุ 31-40 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 31.20 

- การศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 252 คน คิดเปน

รอยละ 61.40 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 90  คน คิดเปนรอยละ 22 

- อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบชีพ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 

39.50  และพนักงาน / ลูกจางเอกชน จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 38.50 

- รายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดตอเดือน 40,001-60,000 บาท จํานวน 

156คน  คิดเปนรอยละ 38  และ 60,001-80,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 33.20 

- สถานะภาพ ผูสอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานะภาพสมรส จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 

64.90 และโสด จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 35.10 

- จํานวนบุตร ผูสอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีบุตร จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 38.50 และมี

บุตร 1 คน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 32.90 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ปจจัยสังคม 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัยสังคม คือ ครอบครัวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ 

โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.009  

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัดอยุธยา แบงเปน 3 ดาน 1. ดานผลตอบแทน  2.ดานราคา  3.ดานชองทางการจัด

จําหนาย   

โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดานผลตอบแทน ผลตอบแทนที่นาสนใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.929   ดานราคา คาเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับ

ผลตอบแทนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.957  และดาน ชองทางการ

จัดจําหนาย มีความสะดวกในการซื้อประกัน/ชําระเบี้ยประกัน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.990   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ หญิง มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 40,001-60,000 

บาท มีสถานะภาพ สมรส และไมมีบุตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นัฏฐภัค ผลาชิต (2560) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ผานชองทางธนาคารกรุงไทย ภายในสํานักงานเขตปทุมธานี  มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางปจจัยและการตัดสินใจทําประกันชีวิตของประชาชน ที่เลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ผานชองทางธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายใน สํานักงานเขตปทุมธานี โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 242 คน มี อายุไมเกิน 30 ป มีสถานภาพโสด โดยสวนใหญประกอบอาชีพ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 40,001 – 50,000 บาท และจบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

ธัญสุดา เชี่ยวยืนยง ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวน

บุคคลของลูกคา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) จากผล

การศึกษาพบวา การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคา 

บริษัท เมืองไทย ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ไดศึกษาปจจัยดานกระบวนการเลือกซื้อกรมธรรมประกัน
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อุบัติเหตุสวนบุคคลของลูกคาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)โดยรวมอยูในระดับมาก มี

องคประกอบ 5 ดาน ไดแก การรับรูปญหา หรือความตองการ การคนหาขอมูลการประเมินทางเลือกการ

ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

พัสวี ไขมุก ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู ใน

สังกัด สํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก ซื้อประกันชีวิตของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัย ดานประชากรศาสตรในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดานประชากรศาสตรพบวา อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ 

การตัดสินใจ เลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนเพศ และ

รายไดเฉลี่ย ตอเดือนที่เเตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของขาราชการครู 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ หญิง มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 40,001-60,000 

บาท มีสถานะภาพ สมรส และไมมีบุตร ควรแนะนําผลิตภัณฑ และเสนอขายผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคากลุมนี้ ซึ่งจะเปนการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกคาไดกวางข้ึน 

จากผลการศึกษาปจจัยสังคม ที่มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ 

บริษัท เอไอเอ จํากัด สํานักงานจังหวัดอยุธยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับ 

ครอบครัวมีอิทธิพล มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรูภาพลักษณบริษัทประกัน 

จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันอุบัติเหตุของผูบริโภค กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด 

สํานักงานจังหวัดอยุธยา พบวา ดานผลตอบแทน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ ผลตอบแทนที่

นาสนใจมากที่สุด ควรรักษาระดับความพึงพอใจนี้ไวเปนจุดแข็งของบริษัท  ดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญกับ คาเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ไดรับ มากที่สุด บริษัทควรรักษาระดับ 

และเสนอผลตอบแทนที่ดีเชนนี้ไว เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจ และบอกตอปากตอปาก เพื่อขยายฐานลูกคา

ใหกวางข้ึน  ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ มีความสะดวกในการซื้อ

ประกัน/ชําระเบี้ย   ในระดับมากที่สุด จากการที่บริษัทมีสํานักงานอยูทั่วเกือบทุกจังหวัด ในประเทศไทย 

และมีตัวแทนครอบคลุมทุกพื้นที่ มากที่สุด ทําใหลูกคามีความสะดวกสบายในการซื้อประกัน และชําระเบี้ย 
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