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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยอบัุติเหตุส่วนบุคคล 

ในสถานการณ์COVID-19 ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting the Decision to Buy Personal Accident Insurance 

                        in the situation of COVID-19 of consumers in Bangkok 

 
ชยตุม ์บุณยเกตุ 1 

 ประภสัสร วเิศษประภา 2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์COVID-19 

ของประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วน

บุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 1)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักาตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ 

COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูก้ารตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 

โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

การทดสอบแบบสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)ผลการวิจยั พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ี มีอายุ

ระหวา่ง  21 - 30 ปี มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท ในระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก ซ่ึง

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ อิทธิพลในการเลือกซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล

ส่วนใหญ่มากจากความคิดเห็นและค าแนะน าจากญาติหรือเพื่อน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 40.3)   ระดบัความ

คิดเห็นในการเลือกท าประกนัภยักบั ตวัแทน (Agent)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 33.75)   ดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ มีดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านบุคคลากร นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05ในส่วนด้านคุณค่าตราสินค้าต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภัย
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ าโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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อุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมพบวา่ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ มีดา้นคุณภาพตราสินคา้ 

ดา้นความเช่ือมโยง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจ 

 
ABSTRACT 

Research Subject Factors Affecting The Decision To Buy Personal Accident Insurance The Situations 

COVID-19 Marketing Mix brand value factor and factors affecting decision makingPersonal accident 

insurance in the situation of COVID-19 for consumers in Bangkok 2.) ToStudy the factors of marketing mix. 

Brand values related to insurance purchase decisions Personal Accidents in the COVID-19Situation of 

Consumers in Bangkok The sample group used in this study were Decision-makers to purchase personal 

accident insurance in the event of COVID-19 of 400Bangkok consumers using convenient sampling. and 

using questionnaires as a tool to collect data The statistics used in the data analysis consisted of percentage, 

frequency, mean, standard deviation. Hypothesis testing with Multiple regression statistical testing The results 

of the research revealed that most of them were female. Age between 21 - 30 years, income 15,001 - 30,000 

baht, education level is at a bachelor's degree. most occupation private company employees The level of 

influence in purchasing personal accident insurance is mostly Recommendations from relatives or friends At 

the highest level (X  = 40.3) The opinion level of choosing to buy insurance with agents (X = 33.75) was at the 

highest level (X  = 33.75). In Bangkok, there are products, price, personnel, statistical significance. 0.05 In 

terms of brand value and personal accident insurance purchase decision In Bangkok as a whole, it was found 

that brand awareness There is a quality brand. connection It was statistically significant at 0.05. 

Keywords : Decisions 

 
 
 



3 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การประกันภัย คือ การบริหารความเส่ียงภัยวิธีหน่ึง  ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อาประกนัภยัไปสู่
บริษทัประกันภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกันภยัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีได้รับความ
คุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยัให้แก่
บริษทัประกนัภยัตามท่ีได้ตกลงกนัไว ้โดยการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจะจ่ายในจ านวนท่ีเล็กน้อย เม่ือเทียบกบั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัไม่ให้ตอ้งเสียเงินเยอะในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึนจริง โดยบริษทั
ประกนัภยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายแทน การประกนัภยัไม่ไดเ้ป็นการท าให้ความเส่ียงหรืออุบติัเหตุ
หายไป แต่การประกนัภยัจะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดา้นการเงิน 

ประโยชน์จากการซ้ือประกนัภยัเป็นการใหห้ลกัประกนัต่อบุคคลและครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยัเม่ือ
มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวติไป เช่น กรณีการประกนัชีวติ เม่ือผูเ้อาประกนัเสียชีวติ ทายาทหรือผูรั้บประโยชน์ก็
จะไดรั้บเงินประกนัภยัเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั, ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บชดใช้
ค่าเสียหายนั้นจากผูรั้บประกนัภยัสามารถน าไปลดหย่อนภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา,ช่วยให้เกิดความมัน่คงใน
การประกอบธุรกิจ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึน,ช่วยสร้างความมัน่คงในสังคม ท าให้สังคมมีหลกัประกนั
ความปลอดภยั ,มีความมัน่ใจวา่เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแลว้ตนก็จะไดรั้บการชดใช ้

 ในหลายปีท่ีผา่นมาบริษทัประกนัภยัต่างเร่งพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของตนใหส้ามารถ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน อาทิ รูปแบบและสิทธิประโยชน์ท่ีหลากหลาย อตัราเบ้ียประกนัท่ีเหมาะสม 
ยดืหยุน่ได ้รวมถึงการเพิ่มมข้ึนของสาขาและตวัแทนท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคนอกจากส่วน
ประสมทางการตลาดแลว้ บริษทัประกนัภยัยงัมุ่งเนน้การพฒันาคุณค่าตราสินคา้ ให้เกิดการรับรู้ในวงกวา้งของ
สังคม เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ และน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ของบริษทัประกนัภยัในท่ีสุดดว้ย
เหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวติในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการพฒันากล
ยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ใหก้บัผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัชีวติในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร   

นิยามศัพท์ 
กรมธรรม์ (Policy) เอกสารท่ีออกโดยผูรั้บประกนัภยัหรือบริษทัประกนัภยั ซ่ึงระบุรายละเอียดส าคญั

ของขอ้ตกลง เง่ือนไข และความคุม้ครองตามสัญญาประกนัภยัท่ีผูซ้ื้อประกนัได ้เลือกซ้ือ และเอกสารน้ีจะใช้

เป็นหลกัฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทน  

ผู้เอาประกันภัย (The Insured) หมายถึง คู่สัญญาท่ีตกลงจะส่งเบ้ียประกนัภยั จ  านวนหน่ึงให้ผูรั้บ
ประกนัภยั มีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้ความจริง และช าระเบ้ียประกนัภยั และเม่ือเกิด ความเสียหายข้ึนในส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัไว ้ผูเ้อาประกนัภยัก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  

เบีย้ประกันภัย (Premium) หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งจ่ายให้แก่ ผูรั้บประกนัภยัตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวใ้นสัญญา  

วงเงินทีเ่อาประกันภัยหรือทุนประกันภัย (Sum Insured) หมายถึง จ านวนเงินท่ี ผูรั้บประกนัภยัจะตอ้ง

จ่ายใหผู้เ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมเ์ม่ือมี ภยัหรือความเสียหายเกิดข้ึนแก่

ผูเ้อาประกนัภยั  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnity) หมายถึง การชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จริงหรือตาม

จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ 

ขอบเขตการวจัิย 
  1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ขอบเขตการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้อาประกนัภยั จ  านวน 400 คน 
        2 .ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย  

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ 

2. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรับรู้ในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
      3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 ถึง 3 
กรกฎาคม 2564 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา  

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2 .ท าให้ทราบถึงคุณค่าตราสินคา้ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสร้างกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler and Armstrong (2005 : 15) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหลกั ท่ีใช้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ ท่ีเป็นตวัแปรใน
การควบคุมทางการตลาด ซ่ึงเป็นแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing 
Mix) 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เป็นบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
คิดคน้ สร้างสรรค ์ออกแบบ และพฒันาข้ึนใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ ์
และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้ หรือ การรับบริการนั้น  
 2. ราคา (price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนของผลิตภณัฑ ์สินคา้หรือรับการบริการ
ผา่นรูปแบบของเงินตรา ซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าในตวัของผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ กบัราคา ถา้
คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บเหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือเขา้รับบริการนั้น ๆ  
 3. ดา้นสถานท่ี หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เป็นช่องทางสถานท่ี การน าเสนอผลิตภณัฑ ์หรือ 
การใหบ้ริการสู่ตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์การใหก้ารบริการตอ้งสามารถมีไวใ้หก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท่ี
สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
สะดวกสบาย  
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 4. ดา้นการจดัการส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่งสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ช้ีแจง แจง้ใหท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสาร ส่ิงจูงใจใหลู้กคา้เกิดความสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และยงัเป็นการ
เขา้ถึงของความคิดเห็น ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์การบริการใหก้บักลุ่มตลาดลูกคา้เป้าหมายหลกัใหไ้ดรั้บรู้  
 5.ด้านบุคลากร (People) 
  Armstrong and Kotler (2009 : 616-617) จ าเป็นตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ถือเป็นความสัมพนัธ์ ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีทศันคติ ความสามารถ ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงัสามารถสร้าง ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 

Armstrong and Kotler (2009 : 616-617) เป็นการน าเสนอและแสดงใหเ้ห็นถึง ลกัษณะทางกายภาพ โดย
ใหลู้กคา้สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งดา้นกายภาพและรูปแบบของการ
ใหบ้ริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย สะอาด น่าเขา้หา การเจรจามี
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การใหบ้ริการมีความรวดเร็วรวมถึง ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
7. ด้านกระบวนการ (Process)  

Armstrong and Kotler (2009 : 616-617) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้ผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด
ความประทบัใจ 
 
แนวคิดทฤษฏีคุณค่าตราสินค้า 

- Barwise (1991) นิยามความหมายของคุณค่าตราสินคา้วา่คือ ภาพลกัษณ์ท่ีมีความชดัเจน แตกต่าง

นอกเหนือไปจากสินคา้ธรรมดา  

- Aaker (1996) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้วา่ เป็นกลุ่มของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมี ความ

เช่ือมโยงกบัช่ือและสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ โดยเป็นการเพิ่ม (ลด) มูลค่าของสินคา้หรือบริการ ท่ีมีอยู่

เดิมของบริษทั 

แนวคิดทฤษฏีการตัดสินใจ 
 (Plunkett and Attner, 1994:162) ไดเ้สนอล าดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี
{อา้งจาก กุลชลี ไชยนนัตา (2539:135-139)}ดงัน้ี 
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 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งมากเพราะ
การระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย 

 ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย  (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้
ถูกต้องแล้ว ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของ กระบวนการผลิต ได้แก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร  ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยั จ  ากดัท่ีพบอยู ่เสมอๆ การรู้ถึงขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ตวัอยา่งเช่น ถา้มีเง่ือนไขวา่ตอ้ง
ส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ภายใน เวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาการผลิตสินคา้ไม่ เพียงพอท่ีมี
ระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ 1 เดือน ก็ควรถูกตดัทิ้งไป  

 ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรท า
การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมาซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได ้
ในการแกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบปัญหาเวลาการผลิต
ไม่ เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 

1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 2) เพิ่มการท างานล่วงเวลาโดยใช ้ตารางปกติ 

3) เพิ่มจ านวนพนกังานหรือไม่ท าอะไรเลย 

4) ในการพฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ  

ขั้นที ่4 การวเิคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการพฒันาทางเลือก
ต่าง ๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ ทางเลือกบาง
ทางเลือกท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัขององคก์ารก็อาจท าใหเ้กิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึงประสงคต์ามมา เช่น ทางเลือก
หน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่ การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยให้แกปั้ญหาได ้แต่อาจมี
ปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญัก าลงัใจของพนกังานในระยะต่อมา เป็นตน้  

ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด 
และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอมโดย
พิจารณา องคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือก 
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  ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือกท่ีดี
ท่ีสุด แลว้ ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ผูบ้ริหาร ควรก าหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการด าเนินงานงบประมาณ และ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน และจัดให้มีระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ และ
นโยบาย ซ่ึงมีส่วน สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ขั้นที ่7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 
ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้บ้ริหาร ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูล
ยอ้นกลบัจะช่วยให ้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
ปัจจยัส่วประสมทางการตลาด7Ps  

 ผลิตภณัฑ ์

 ราคา 

 ช่องทางการจ าหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด 

 บุคลากร 

 กระบวนการ 

 ลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภัยอุบตัเิหตุส่วนบุคคล 

ในสถานการณ์COVID-19  

ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัด้านคุณค่าตราสินค้า 

 การรับรู้ในตราสินคา้ 

 การรับรู้คุณภาพ 

 การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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 สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใน

สถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ 

COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกนัภยัอบติัเหตุส่วนบุคคลการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
(quantitative research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) และใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัอยา่ง (sample size) 
ใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดน้ าสูตรของยามาเน่ (Yamane,1976) มา
ใชผู้ว้จิยัจึงไดค้  านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้ดงัน้ี  
 

    มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี           
 

       
 

 
 โดย  n  =  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา,  e  =  
ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  
 ผูว้จิยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดใหข้นาดประชากรมีค่าเท่ากบั 3,269,617 คน และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่งและเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรเป้าหมาย โดยใชว้ิธีการเลือกหน่วยตวัอยา่งเจาะจง (purposive sampling) โดยเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการ
เลือกหน่วยตวัอยา่งมีดงัน้ี 1) เป็นคนวยัท างานอายรุะหวา่ง 16-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และ 2) เคย
ซ้ือประกนัภยั 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

ประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดจ านวน 9 ขอ้ ส่วนท่ี 2 

ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
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จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะกายภาพ จ านวน 33 ขอ้ 

โดยค าตอบแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ใน

ตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพการ ดา้นเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้

จ านวน 18 ขอ้ โดยค าตอบแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั และส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

จ านวน 7 ขอ้ 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามสร้างข้ึน
จากการศึกษาหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุโดยสร้าง
แบบสอบถามเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวธีิการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท 
และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) จ านวน 3 
ท่าน จากนั้นทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach โดยมีเกณฑพ์ิจารณาวา่ ค่า Cronbach’s Alpha 
ควรมีคา่สูงเกินกวา่ 0.7 ข้ึนไป โดยผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนมีค่าเท่ากบั 0.95 
0.923 0.859 ตามล าดบั ซ่ึงเกินกวา่ 0.7 แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจประกนัภยัอบติัเหตุส่วนบุคคลการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ 
(survey research) โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม แบ่งขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยผูว้ิจยั
ไดท้  าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Form ระหวา่งวนัท่ี 20 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2564 และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชใ้นการ
ก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได ้
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
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 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 การวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
อาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน รายได้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได1้5,001 - 30,000 บาท อิทธิพลในการเลือกบริษทัประกนัภยั อุบติัเหตุส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น ค าแนะน า
จากญาติหรือเพื่อน และส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือประกนัภยักบัทาง ตวัแทน (Agent) และมีกรมธรรมก์บัทางบริษทั 
เมืองไทยประกนัภยัเป็นส่วนใหญ่และรองลงมาคือ บริษทั วริิยะประกนัภยั  ตามล าดบั 
 

ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัภยัอุบติัเหตุ ส่วนใหญ่ตอ้งการ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากความคุม้ครองตรงกบัความตอ้งการ มากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นราคา ส่วนใหญ่ ตอ้งการ อตัรา
เบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับ ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่ ตอ้งการ สามารถติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีไดส้ะดวกรวดเร็วและหลายรูปแบบ ผูต้อบ
แบบสอบถามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ ตอ้งการ เจา้หนา้ท่ีแจง้รายละเอียดความคุม้ครอง และ 
ผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนค าแนะน าไดอ้ย่างเขา้ใจ ถูกตอ้ง และชัดเจน ผูต้อบแบบสอบปัจจยัดา้น
บุคคล ส่วนใหญ่ ตอ้งการ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้น
กระบวนการ ส่วนใหญ่ ตอ้งการ มีความถูกตอ้งครบถว้นของกรมธรรม์ ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัปัจจยัดา้น
กายภาพ ส่วนใหญ่ ตอ้งการ ส านกังาน/สาขา มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

ผูต้อบแบบสอบถามด้านการรู้จักตราสินค้า  พบว่า บริษัทประกันภัยท่ีท่านเลือกเป็นท่ีรู้จักอย่าง

แพร่หลายในสังคมของท่าน ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ในระดบัมาก 

พบว่า พบว่า บริษทัประกนัภยัค านึงถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่ท่านสูงสุด ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูต้อบ

แบบสอบถามดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัมาก พบวา่ ท่านมีโอกาสท่านจะแนะน าญาติเพื่อนหรือ คน

รู้จกัมาใชบ้ริการบริษทัประกนัภยั ท่ีท่านเลือก  ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามดา้นความเช่ือมโยงต่อตรา

สินคา้ ในระดบัมาก พบวา่ การบริการของพนกังานบริษทัประกนัภยัท าให้ ท่านรู้สึกวา่เป็นลูกคา้คนส าคญัของ

องคก์ร ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
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ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัด้านการตดัสินใจ ในระดับ พบว่า ท่านได้รับความคุ้มครองเป็นไปตาม

เง่ือนไขก่อนการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั    
 

ตารางท่ี15 : วเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) 

รายการ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

1.277 
0.357 

2.376 
6.117 

0.24 
0.01* 

ดา้นราคา 0.095 2.103 0.04* 

ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 0.085 0.066 0.19 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.09 1.65 0.1 

ดา้นบุคลากร 0.147 2.331 0.02* 

ดา้นกระบวนการ 0.081 1.126 0.26 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.048 1.127 0.26 

R=.722 ;Rsq = .521 ;SEE = .512 F= 59.738 Sig F. =.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการศึกษาพบว่ามี สอดคล้อง หมายถึง ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคคลากร มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05  

 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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 ตารางท่ี16 : วเิคราะห์แบบการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression)   

รายการ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ 

1.707 
0.182 

3.198 
0.192 

0.003* 
0.001* 

ดา้นคุณภาพตราสินคา้ 0.369 0.368 0.001* 

ดา้นความภกัดี 0.52 1.069 0.286 

ดา้นความเช่ือมโยง 0.143 0.162 0.004* 

R=.682 ;Rsq = .465 ;SEE = .459 F= 85.790 Sig F. =.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการศึกษาพบว่ามี สอดคล้อง หมายถึง ปัจจยัด้านคุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมพบว่า ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพตราสินคา้ 
ดา้นความเช่ือมโยง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลในสถานการณ์ 

COVID-19 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลเพศหญิงมากกวา่เพศชายและเพศทางเลือก มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และประกอบ อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนส่วนใหญ่มีรายได1้5,001 - 

30,000 บาท และอิทธิพลในการเลือกบริษทัประกนัภยั อุบติัเหตุส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็น ค าแนะน าจากญาติ

หรือเพื่อน   

รูปลกัษณ์ปัจจยัด้าน 7P ผูบ้ริโภคมีความเห็นส าคญัคืออตัราเบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัความ

คุม้ครองหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและดา้นช่องทางการจดั ใหค้วามส าคญัรองลงมาคือ ตอ้งผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากความคุม้ครองตรงกบัความตอ้งการ อีกทั้งปัจจยัอ่ืน มีความสะดวกสบายในการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีไดส้ะดวก

รวดเร็วและหลายรูปแบบ, เจา้หน้าท่ีแจง้รายละเอียดความคุม้ครอง และ ผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ตลอดจน

ค าแนะน าไดอ้ยา่งเขา้ใจ ถูกตอ้ง และชดัเจนความถูกตอ้งครบถว้นของกรมธรรมแ์ละ ส านกังาน/สาขา มีการใช้

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รองรับการเขา้มาใชบ้ริการ   
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ดา้นคุณค่าตราสินคา้  ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อบริษทัในการท่ีจะแนะน าญาติเพื่อนหรือ คนรู้จกัมาใช้

บริการบริษทัประกนัภยั เป็นเพราะวา่บริษทัประกนัภยัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในสังคม อีกทั้งปัจจยัอ่ืน บริษทั

ประกนัภยัค านึงถึงผลประโยชน์หรือผลตอบแทนแก่ท่านสูงสุด,การบริการของพนกังานบริษทัประกนัภยัท าให ้

ท่านรู้สึกวา่เป็นลูกคา้คนส าคญั 

ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บความคุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการ

ซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและไดรั้บความคุม้ครองทนัที อีกทั้งทางบริษทัประกนัภยัยงัมีโรงพยาบาลใน

เครือหลายแห่ง เป็นปัจจยัหลกัในการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลกบัทางบริษทั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั สามารถท่ีจะวางแผนกลยทุธ์ดา้นส่วนประสมการตลาด
เพื่อท่ีจะไดลู้กคา้ในกลุ่มผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
มากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นบุคคลและ ดา้นราคา 

 2. ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะยกระดบัปัจจยัในดา้นคุณค่าตราสินคา้เพราะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยั ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครใน 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพตราสินคา้และ

การรับรู้ตราสินคา้ สินคา้และการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  
การวจิยัในคร้ังต่อไปสามารถท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัในดา้นอ่ืน เช่น กลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืนๆ

แปรดา้นการความพึงพอใจในดา้นการบริการ ดา้นส่ือ วา่ส่ือดา้นใดจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจใหลู้กคา้

ตดัสินใจมากท่ีสุด เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสามารถท าการวิจยัแบบผสม (mixed method) ท่ีจะสามารถผสมผสาน

การวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative method) และการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative method) ผา่นการสัมภาษณ์

เชิงลึก หรือ การสนทนากลุ่ม ท่ีจะเป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีจะมาใชป้ระกอบความเขา้ใจและอธิบายผลการวจิยัให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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