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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน

อุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3. เพื่อศึกษาปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   
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 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากร ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการท า

การทดสอบสมมุติฐานผูวิ้จยัใชส้ถิติแบบทดสอบ (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการ

ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีเพศสถานภาพ 
และระดบัการศึกษาที่ต่างกนั ท าให้ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนั ท าให้ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจัด

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1. To study the factors affecting the decision to buy personal 

accident insurance in Bangkok and Vicinity Area 2 .  To study demographic factors That affects the 

decision to buy personal accident insurance in Bangkok and Vicinity Area 3.  To study the factors of 
Marketing Mix (7P’s) that affect the decision to buy personal accident insurance in Bangkok and 

Vicinity Area   

The sample group used in this research is 400 people in Bangkok and Vicinity Area. The 

questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using 

the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent 
Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a 
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pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different 

and Multiple Regression.   

 The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok and Vicinity Area. That has 

the difference of gender, status and educational levels, the decision to buy personal accident insurance 
in Bangkok and its Vicinity are no different.  The people in Bangkok and Vicinity Area has the 

difference of occupation and monthly, the decision to buy personal accident insurance in Bangkok and 

Vicinity are different. Marketing Mix factors; Product, Place, Promotion, Physical, and Process affects 
the decision to buy personal accident insurance in Bangkok and its Vicinity.   

 

บทน า 

สังคมไทยในปัจจุบันน้ี จากการส ารวจของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยมีอตัราการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเพ่ิมขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น
อุบติัเหตุจากจราจร อุบติัเหตุจากการพลดัตกหรือลม้ อุบติัเหตุการจมน ้า ตกน ้า อุบติัเหตุจากไฟและควนั
ไฟ อุบตัิเหตุจากสารพิษ เป็นตน้ ซ่ึงองค์การอนามยัโลก พร้อมผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัทางถนน 
ร่วมแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนโลกปี 2018 ระบุว่า ประมาณการเสียชีวิตจาก
ภยับนทอ้งถนนของประเทศไทยปี 2561 อยู่ที่ 22,491 ราย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซ่ึง
ตวัเลขดงักล่าวลดลงจากรายงานในปี 2558 ที่ประมาณการผูเ้สียชีวิต 24,237 ราย คิดเป็น 36.2 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคน  

โดยรายงานดงักล่าวรวบรวมจากฐานขอ้มูล 3 แหล่งคือ ฐานขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ซ่ึงหากเทียบกบัปี 2558 จะเห็น
ว่า อตัราการเสียชีวิตจากภยับนทอ้งถนนของไทยลดอนัดบัลงจากอนัดบัที่ 2 เป็นอนัดบั 9 ในรายงาน
ฉบับล่าสุด แต่ถึงอย่างนั้นการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยก็ยงัคงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย 
โดยเฉพาะสัดส่วนการเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดกับรถจกัรยานยนต์ของประเทศไทย ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 3 
ของโลกคือ 74.4% รองจาก Cook Island ที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 80% และ 
Maldives 75% ตามล าดับ ทั้ งน้ี  Cook Island มีจ านวนประชากรเพียง 17,379 คน และ Maldives มี
ประชากรเพียง 427,756 คน ซ่ึงหากไม่นบั 2 ประเทศน้ี ไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการเสียชีวิต
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จากรถจกัรยานยนต์มากเป็นอนัดบั 1 ของโลก ท าให้ประชาชนหันมาให้ความส าคญักบัการท าประกนั
ประเภทประกนัอุบติัเหตุมากขึ้น 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อที่จะไดท้ราบว่ามีปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค โดยขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ ในการ
ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อก าหนดส่วนประสมทาง
การตลาดให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน อนัจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัในตลาดธุรกิจประกนัภยั รวมถึงเพื่อผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้เพ่ิมขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุ

ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

ขอบเขตการวิจัย  

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูวิ้จยัจะก าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรในการศึกษา คือ คนที่พกัอาศยั ท างาน เรียน อยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึง

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส า เร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่ม

ประชากร คือ คนที่อาศยั ท างาน เรียน อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง 
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2. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วน

บุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะท าการศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ดา้น คือ ดา้น
การรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้าน

พฤติกรรมหลังจากการซ้ือ และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงไดแ้ก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นกระบวนการให้บริการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

H1 : ประชากร ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัท าให้ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลต่างกนั    

 H1.1 : ด้านเพศ เพศชายและเพศหญิงที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน
อุบตัิเหตุส่วนบุคคลต่างกนั    

 H1.2 : ดา้นอาย ุที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 H1.3 : ดา้นสถานภาพ ที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 H1.4 : ระดบัการศึกษา ที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 H1.5 : ดา้นอาชีพ ที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 H1.6 : ดา้นรายไดเ้ฉลี่ย ที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

H2 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติั

เหตส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 H2.1 : ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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 H2.2 : ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 H2.3 : ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 H2.4 : ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 H2.5 : ดา้นบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 

 H2.6 : ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 H2.7 : ดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 

2.ไดศ้ึกษาปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.ไดศ้ึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั

อุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุจินดา เยาวกุลพัฒนา  (2560: 36) กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากร ศาสตร์เป็นความ

หลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้าง ของร่างกาย ความ
อาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคล จากอดีตถึงปัจจุบัน ใน

หน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยพนักงานหรือ บุคลากรในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะ

พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกนัมีสาเหตุมาจาก ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิ
หลงัของบุคคลนัน่เอง  

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไวว่้า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว

แปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 

4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร 

ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนวคิดที่ส าคญัทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ 
ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว่้าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

ชิฟฟ์แมน และคานุค (2000 อ้างถึงใน อาภัสรา โสวะภาพ, 2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

หมายถึง ขึ้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับขบวนการตัดสินใจทั้ งด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอื่น  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พีระ คงคาวิทูร (2558) ศึกษาเก่ียวกบัการประเมินความส าคญัของพฤติกรรมความพึงพอใจและ

การรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อระดบัความตอ้งการท าประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล กรณีผูม้ีประกนัภยัรถยนต์
ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident 

Insurance) พบว่าการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยเฉพาะ
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รายบุคคลในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตไุดรั้บความบาดเจ็บทางร่างกายจนท าให้ตอ้งเขา้รับ

การรักษาพยาบาลหรือหากรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะหรือเสียชีวิต บริษทัประกนัภยัจะเขา้
มารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยัหรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัตามความคุมครองและจ านวนเงินเอาประกนัภยัที่ไดซ้ื้อไว ้อาจเลือกซ้ือแบบความคุม้ครอง
ได ้2 แบบ คือ  

1. แบบ อบ.1 โดยจะมีความคุม้ครองให้ เลือกซ้ือ 4 ความคุม้ครองไดแ้ก่   

- การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  

- การทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง  

- การทุพพลภาพชัว่คราวบางส่วน  

- การรักษาพยาบาล 

2. แบบ อบ.2 มีความคุม้ครองให้เลือกซ้ือ 7 ความคุม้ครอง โดย 4 ความคุม้ครองแรกเหมือนกบั

ความคุม้ครองตามแบบ อบ.1 แต่จะเพ่ิมอีก 3 ความคุม้ครอง ซ่ึงก็คือ  

- การสญเสียน้ิว  

- การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง  

- การทุพพลภาพถาวรบางส่วน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                       ตัวแปรอิสระ        

 

 

                                                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      ปัจจัยด้านประชากร 
1.เพศ (Sex) 

2.อาย ุ(Age) 

3.สถานภาพ (Status) 

4.ระดบัการศึกษา (Education) 

5.อาชีพ (Career)                 

6.รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

1.  
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ดา้นราคา (Price) 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.ดา้นบุคคล (People) 
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
7.ดา้นกระบวนการ (Process) 
1.  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

มี 5 ด้านคือ 
1. การตระหนกัถึงปัญหา  
2. การแสวงหาขอมู้ล  
3. การพิจารณาทางเลือก  
4. การตดัสินใจซ้ือ  
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 



10 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการหรือการควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที่ใชท้ าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรที่อยูอ่าศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดค้ือ 5% โดยใช้กลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดย

เมื่อเปรียบเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) แลว้โดยดูค่าตวัอยา่งที่ไม่ทราบ จะสรุปว่า
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

ผูวิ้จยัท าแบบสอบถามที่ไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขและผ่านการตรวจสอบของอาจารยท์ี่ปรึกษา
แลว้ไปด าเนินการจดัท าแบบสอบถามเป็นกระดาษค าถาม กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด เพื่อแจกจ่าย

ให้กบัประชาชนที่อาศยั เรียน ท างาน อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ  หลงัจาก

รวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และค านวณผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอยู่อาศยั ท างาน 

หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยขนาด

ประชากรมีจ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนด ตวัอย่างของ Yamane 

(1973) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษาจะมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการเก็บขอ้มูลครั้ งน้ี 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครั้ งน้ีคือ ตวัแปรอิสระ 2 ปัจจยั คือ ปัจจัยดา้นประชากร ซ่ึง

ประกอบ ดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ในส่วนของตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 การทดสอบวัดค่าความเ ท่ียงตรงของเ น้ือหา (Content Validity) โดยการให้

ผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ผลการ

ตรวจสอบดว้ยวิธีหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัวตัถุประสงค์  (Index of Item – 

Objective Congruence : IOC) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาขั้นสุดทา้ย แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อ

ความสมบูรณ์อีกครั้ ง เพื่อตรวจสอบเร่ืองการใช้ภาษา และขอ้ความให้มีความเหมาะสมกบั

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีท าการศึกษา เมื่อผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการ

น าแบบสอบถามให้กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการศึกษาจ านวน 30 

ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( Reliability ) โดยตรวจสอบจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เ ร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค                          

( Cronbach's Alpha ) เลือกทดสอบหาค่าเฉพาะค าถามท่ีมีการวดัค่าเป็นระดบั ( Scale ) ซ่ึงมี 

2 ส่วน คือ ค่าความเช่ือมัน่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's)  ดา้นผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 

0.727, ดา้นราคา เท่ากบั 0.879, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.720, ดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด เท่ากบั 0.863, ดา้นบุคคล เท่ากบั 0.736, ดา้นการลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 
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0.752 และด้านกระบวนการ เท่ากับ 0.814, และค่าความเช่ือมัน่ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดา้นการรับรู้ปัญหา 

เท่ากับ 0.824, ด้านการแสวงหาความรู้ เท่ากับ 0.726, ด้านการพิจารณาทางเลือก เท่ากับ 

0.842, ดา้นการตดัสินใจซ้ือ เท่ากบั 0.780 และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ เท่ากบั 0.830 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 แบบ คือ 

แบบสอบถามออนไลน์ Google form และแบบกระดาษค าตอบ ส่งให้ประชากรในเขต

กรุงเทพฯปริมณฑล ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอยูอ่าศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บลักษณะสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้ท าการเรียบเรียง และน าไป

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาสถิติ ซ่ึงได้แก่ ค่าความถี่  

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการท าการทดสอบสมมุติฐานผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบทดสอบ (t-test) สถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว ( One - Way ANOVA ) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และใชส้ถิติพหุคูณ ( Multiple Regression ) 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสรุปผลจาก การวิจยัได้

ดงัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้น
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การรับรู้ปัญหา และดา้น พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ให้ความส าคญัระดบัมาก ดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือและดา้นการแสวงหาขอ้มูล  

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร  

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีเพศ สถานภาพ และระดบั

การศึกษาท่ีต่างกนั ท าให้ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ต่างกนั 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีอาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือนท่ีต่างกนั ท าให้ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลต่างกนั                            

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ปัจจัยมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสรุป

ผลการวิจยั ไดด้งัน้ี  

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด และดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย  ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน

อุบตัิเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากงานวิจัยน้ี พบว่าปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านสถานภาพ และด้านระดบั

การศึกษา ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยรวมไม่ต่างกัน บริษัท

ประกันวินาศภัย อาจไม่ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยข้างต้นมากนัก แต่ไม่ใช่ไม่ให้

ความส าคญัเลย เพราะประชากรกลุ่มตวัอย่าง อาจยงัไม่กระจายเท่าท่ีควร ควรศึกษาขอ้มูล

เชิงลึกจากการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม และบริษทัประกันวินาศภยั ต้องบริหาร

จดัการดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการท่ีหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีมีอาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยั

ดา้นความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ ์

2. การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษา ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากร ท่ีใช้ใน

การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ประชากร ในเขตภาคหรือจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อศึกษา

ความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของ ประชากรท่ีท าการศึกษา 

3. จากการศึกษาวิจยัครั้ งน้ี  ปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ และดา้นรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล โดยรวมต่างกัน 

ดงันั้น แผนประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เง่ือนไข ความคุม้ครอง ขั้นตอนในการท าประกัน

อุบตัิเหตุส่วนบุคคล ตอ้งไม่ยุ่งยาก เขา้ใจง่าย ทุนประกนัตอ้งมีความเหมาะสมกบัอตัราเบ้ีย
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ประกนัและผลิตภณัฑ์ประกนัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ตอ้งมีความหลากหลาย ให้เป็นทางเลือก

แก่ผูบ้ริโภค เพื่อรองรับ ปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั 
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