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บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
คอืประชาชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึง่ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage ) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential 
Statistics) ซึ่งได้แก่ ความแตกต่างค่าท ี(t-test) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของ 2 กลุ่มและจะใชส้ถติิ
ทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรอืทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One way Analysis 
of variance : One way ANOVA) กรณีการเปรยีบเทยีบตัง้แต่ 3 กลุ่มขึ้นไป และการวเิคราะหถ์ดถอย
เชงิเสน้ (Simple Regression Analysis) 

จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 115 คน สถานภาพ
โสด  มอีาย ุ31-40 ปี ระดบัการศกึษาอยูท่ี ่ปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า สถานภาพโสด เป็นพนกังานบรษิทั 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท ใชบ้รษิทัวริยิะประกนัภยั ประกนัภยัประเภท 1 จ านวน
การใช้รถยนต์อยู่ที่ 4-6 วนั ต่อสปัดาห์ ต่ออายุกรมธรรม์กบับรษิัทเดิม อทิธิพลในการเลือกบรษิทั
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ประกนัคอืพนักงานขาย  ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือน บรษิัทประกนัที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั จ านวนการใช้รถยนต์ในหนึ่งสปัดาห์ การต่ออายุกรมธรรม์
ประกนัภยั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ ยกเว้นด้าน เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี 
ประเภทประกนัภยัรถยนต์ และ อทิธพิลในการเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยั
ดา้นทศันคต ิดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นปัจจยัทางทางการตลาดสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั
รถยนตข์องประชากรในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ค าส าคญั: ปัจจยัสว่นบุคคล, ทศันคต,ิ คณุภาพการบรกิาร, ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสนิใจซือ้ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study factors affecting buying decision making on 
personal car Insurance on consumers’ personal car Insurance in Bangkok. The sample group 
used in this study was 200 people in Bangkok by using questionnaires to collect the data.  The 
statistics used were the descriptive statistics analysis, which are percentage, mean, and 
standard deviation as well as the inferential statistics which are t-test in the case of comparison 
of 2 groups differences and one way analysis of variance in case of 3 or more comparison 
groups as well as simple regression analysis.  The most respondents are 115 male, single 
status, age 31-40 years, educational level at bachelor degree or lower, single status as company 
employee, average monthly income 30, 001-40,000 baht, use Viriyah Insurance Type 1 
insurance,   4-6 days per week Renew policy with the same company Influencing the selection 
of the insurance company is the salesperson. The differences of personal factor in terms of 
age, status, average income in the current insurance company, the number of used cars in one 
week, renewal of the insurance policy affects the decision to buy car insurance; except,  sex, 
education level, occupation, type of car insurance and influence in the purchase of car 
insurance.  Moreover, the attitude factor in terms of service quality, marketing factors affecting 
the decision to buy insurance with the statistical significance level of at 0.05. 
Keywords: Personal factors, Attitude, Service Quality, Marketing factor, Purchasing Decision. 

 
บทน า 

ปัจจุบนัรถยนต์เป็นปัจจยัส าคญัและมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการด าเนินด าเนินชวีติของ
มนุษยท์ัง้นี้เป็นเพราะรถยนต์เป็นพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ทางบกเพื่อขนส่งผูค้นและสิง่ของจากแหล่ง
หนึ่งไปอกีแหล่งหนึ่ง ในปัจจุบนัเหน็ไดว้่าปรมิาณรถยนต์ มจี านวนมากขึน้เรื่อยๆก่อใหเ้กดิปัญหาใน
ด้านต่างๆมากมาย  เพราะการเดินทางโดยรถยนต์มคีวามสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและสามารถ
เชื่อมต่อได้ทัง่ในประเทศและต่างประเทศ ท าใหจ้ านวนรถยนต์บนทอ้งถนนในประเทศไทยมจี านวน
เพิม่มากขึน้ทกุปี และยงัคงม ีแนวโน้มเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเนื่อง  
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จากจ านวนความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นกบับุคคล รวมถงึมูลค่าทรพัย์สนิ แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหา
สาธารณะทีส่ าคญัในแต่ละปี ซึง่การทีร่ถยนต์มจี านวนเพิม่มากขึน้นี้ส่งผลเกดิปัญหาการจราจรตดิขดั 
และเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนขึน้ สาเหตุมกัเกดิจากความประมาท การเมาสุรา และการไม่ปฏบิตัิตาม
กฎจราจร ซึ่งสรา้งความเสยีหายอย่างมากต่อผูท้ีป่ระสบอุบตัเิหตุและความเสยีหายในเชงิเศรษฐกจิ 
นอกจากการเกดิอุบตัเิหตุแลว้ การโจรกรรมกเ็ป็นอกีปัญหาหนึ่งของผูท้ีม่รีถยนต์ ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึ
ท าใหธุ้รกจิประกนัวนิาศภยัทางรถยนต์เกดิขึน้ ธุรกจิประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกจิทีช่่วยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารและยงัชว่ยบรรเทาแบ่งเบาความเสยีหายหรอืความสญูเสยีใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ปัจจุบนัธุรกจิประกนัเขา้มามบีทบาท ซึง่เป็นทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถรองรบัความเสยีหายดงักล่าว 
ถงึแมก้ารประกนัภยัรถยนตไ์มส่ามารถป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุได ้แต่กส็ามารถบรรเทาภาระคา่ใชจ้่าย
จากความเสยีหายที่เกดิขึน้ได้ และบรษิัทประกนัภยัยงัช่วยจดัการด าเนินการในเรื่องของอุบตัเิหตุ 
พร้อมทัง้ช่วยชดเชยค่าเสยีหายแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งอกีด้วย นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานของภาครฐั เช่น
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) คอยควบคมุดแูลธุรกจิ
ประกนัภยัเพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย    

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพือ่ศกึษาถงึปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศกึษาถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
 3. เพือ่ศกึษาคณุภาพการบรกิารของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานคร 
 4. เพือ่ศกึษาถงึปัจจยัทางการตลาดของของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานคร 
 5. เพือ่ศกึษาถงึการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
 6. เพือ่ศกึษาถงึปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้
ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
 7. เพือ่ศกึษาถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั
รถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
 8. เพือ่ศกึษาคณุภาพการบรกิารของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อ
ตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
 9. เพือ่ศกึษาถงึปัจจยัทางการตลาดของของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพ มหานครทีม่ี
ผลต่อตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

สมมตฐิานทีข่อ้ที ่1 
(H0): ปัจจยัดา้นทศันคตไิมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานคร 
(H1): ปัจจยัดา้นทศันคตสิง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานคร 
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สมมตฐิานขอ้ที ่2  
(H0): ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารทีส่ง่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
(H1): ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 

สมมตฐิานขอ้ที ่3  
(H0): ปัจจยัดา้นการตลาดไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภค
ในกรงุเทพมหานคร 
(H1): ปัจจยัดา้นการตลาดสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการส ารวจ  โดยแบ่งขอบเขตในการศกึษาดา้นอืน่ๆ ดงันี้  

1. ประชากรทีใ่ชศ้กึษาเป็นประชากรในกรงุเทพมหานครทีม่รีถยนต์ 
2. ตวัอยา่งทีใ่ชศ้กึษาเลอืกจากประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ

สะดวก และใชจ้ านวน 200 คน ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชต้ารางส าเรจ็รปูของ Yamane (1967)    
3. ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
  3.1 ปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
  3.2 ทศันคต ิ
  3.3 คณุภาพการบรกิาร 
  3.4 ปัจจยัทางการตลาด 
4. ตวัแปรตามคอื การตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคใน
กรงุเทพมหานคร 
5. ระยะเวลาศกึษา 4 สปัดาห ์  
6. สถานทีศ่กึษาทีผู่ว้จิยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลคอื บรเิวณในกรงุเทพมหานคร จ านวน 4 เขต 

คอื เขตสาทร เขตบางแค เขตสายไหม และ เขตจตุจกัร 
7. สถติทิีใ่ชค้อื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถติเิชงิอนุมาน 
    (Inferential Statistics) เชน่ t-test, F-test, ANOVA, Simple Linear Regression 

analysis 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ท าใหท้ราบถงึปัจจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่

ด าเนินธรุกจิการประกนัภยัรถยนตใ์นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ 
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2. ท าใหท้ราบถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร เพือ่สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการ
วางแผนกลยทุธใ์นองคก์รได้ 

3. ท าใหท้ราบถงึคณุภาพการบรกิารของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานคร เพือ่
น าไปปรบัปรงุ พฒันาการบรกิารในธุรกจิประกนัภยั 

4. ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทางการตลาดของของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานคร 
เพือ่น าขอ้มลูไปใชเ้ป็นประโยชน์แกผู่ท้ีด่ าเนินธุรกจิดา้นประกนัภยัรถยนตเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนั 

5. เพือ่ทราบถงึการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร 
เพือ่น าไปพฒันา สง่เสรมิดา้นการตลาดของธุรกจิประกนัภยั 

6. เพือ่ทราบถงึปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้
ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร เพือ่สามารถใหผู้ด้ าเนินกจิการธุรกจิ
ประกนัภยัสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันาในสว่นลกูคา้องคก์รได ้ 

7. เพือ่ทราบถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั
รถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร เพือ่น าขอ้มลูไปพฒันาแผนกลยทุธข์องธุรกจิ ได้
เพือ่เพิม่ และ รกัษาฐานลกูคา้ไวไ้ด ้

8. เพือ่ทราบถงึคณุภาพการบรกิารของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพมหานครทีม่ผีลต่อ
ตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานคร และสามารถน าขอ้มลู มา
พฒันา วางแผน และ ปรบัปรงุคณุภาพในการก าหนดมาตรฐานการบรกิาร 

9. เพือ่ทราบถงึปัจจยัทางการตลาดของของบรษิทัประกนัภยัรถยนตใ์นกรงุเทพ    มหานคร 
ทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรเุทพมหานครและน าขอ้มลูไป
แกไ้ขปรบัปรงุ และพฒันาผลติภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตร์วมถงึบรกิารดา้นต่างๆ เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีทีเ่กีย่วกบังานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวความคดิเกีย่วกบัปัจจยัทางทศันคต ิ
ราชบณัฑติยสถาน (2538, หน้า 238-395) ไดใ้หค้วามหมายว่าทศันคต ิหมายถงึแนวความคดิ 

สว่นค าว่า เจตคต ิหมายถงึ ทา่ทหีรอืความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง (วนัทนา สรุวนิ, 2541, หน้า 
39) Shiffman & Kanuk (2000, p. 20) ใหค้ าจ ากดัความไวว้่า ทศันคตหิมายถงึ ความโน้มเอยีงอนัเกดิ
จากการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ โดยความโน้มเอยีงนี้ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางทีพ่งึพอใจ
หรอืไมพ่งึพอใจทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง มณเฑยีร อนุกลูกจิพานิช (2550) ไดอ้ธบิายว่า ทศันคตเิป็นระบบที่
ต่อเนื่องกนั ซึง่รวมถงึส่วนของการรบัความรูส้กึ และของแนวโน้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าพฤตกิรรม 
ส่วนของการรบัรูน้ี้จะประกอบไปดว้ย ความเชื่อ ความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ของหรอืความคดิเหน็ต่างๆ
และความรูส้กึอาจเกีย่วกบัอารมณ์ความสมัพนัธก์บัความเชื่อ และแนวโน้ม Shiffman & Kanuk (2000, 
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p. 657) บอกว่าทศันคตอิาจ หมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง 
พอใจหรอืไมพ่อใจต่อบางสิง่  

แนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา 

(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใช้จ่าย 
(Disposing) ในผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman & 
Kannuk, 1994, p. 7) หรอืหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท า
การประเมินผล (Evaluation) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการจ่าย (Disposing) 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, p. 5) จากความหมายจะเห็นว่า
การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาวธิกีารทีแ่ต่ละบุคคลทาการตดัสนิใจทีจ่ะใชท้รพัยากร (เงนิ 
เวลา บุคคล และอื่นๆ) เกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้ ซึง่นักการตลาดต้องศกึษาว่าสนิคา้ทีเ่ขาขายจะทา
การเสนอขายนัน้ใครคอืลูกคา้ (Who?) ผูบ้รโิภค ซื้ออะไร (What?) ท าไมจงึซื้อ (Why?) ซื้ออย่างไร 
(How?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซื้อทีไ่หน (Where?) ซื้อและใชบ้่อยครัง้เพยีงใด (How often?) รวมทัง้
ศกึษาว่าใครมอีทิธพิลต่อการซือ้ (Who?) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538, น.3)  

 
แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นกลุ่มของ

เครือ่งมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใชร้ว่มกนั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการแกก่ลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 
การตดัสนิใจซื้อ/ไม่ซื้อสนิคา้หรอืการตดัสนิใจเลอืกยี่หอ้/ช่องทางในการซื้อ บุคคลจะอยู่ใน

ภาวะที่จะต้องท าการตดัสนิใจซื้อ Kotler (2000, pp. 176-178) กล่าวถึงบทบาทและพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ (Buying Roles) มดีงันี้ 

 ผูเ้ริม่ (Initiator) คอื บุคคลทีเ่ป็นผูร้เิริม่ออกความคดิว่าจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหนึ่งๆ 
 ผูม้อีทิธพิล (Influencer) คอื บุคคลทีค่ าแนะน าหรอืความคดิเหน็ของเขามอีทิธพิลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 
 ผูต้ดัสนิใจ (Decider) คอื บุคคลทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้หรอืไม่ ซื้ออะไร ซื้ออย่างไร

และซือ้ทีไ่หน ผูซ้ือ้ (Buyer) คอื บุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
 ผูใ้ช ้(User) คอื บุคคลทีบ่รโิภคหรอืใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ทฤษฎกีารตดัสนิใจซือ้ 
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทพิยส์ภุา สวุรรณอทาน (2557)ใหแ้นวคดิไวว้่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั

รถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานครจากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
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เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน เลอืกต่ออายุกรมธรรมก์บับรษิทัเดมิอทิธพิลในการเลอืกบรษิทัประกนัภยั
รถยนต ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ เลอืกพนกังานขาย 

สุภคัจติร อุ่นใจ (2547: 116-134) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ 
เลือกต่ออายุกรมธรรม์ประกนภยัรถยนต์ภาคสมัครใจของบรษิัท ทพิยประกนัภยั จ ากดั มหาชน) 
ผลการวจิยั พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 36-50 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
ประกอบอาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดต้่อเดอืน 20,001-30,000 บาท  

พลัลภา อมาตยกุล(2558) ให้แนวคดิไว้ว่าปัจจยัทมีอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยั
รถยนต์ ผ่านทางระบบพาณิชย์ อเิล็กทรอนิกส์ในจงัหวดักรุงเทพมหานครการส่งเสรมิการตลาดทีใ่ห้  
ความสนใจคือด้านของแถม 66.8% คุณลักษณะของพนักงานขายคือการน าเสนอข้อมูล 47.8% 
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัที่มผีลต่อการตดัสนิใจคอืชื่อเสยีงของบรษิทั 81% และคุณภาพการบรกิารที่
ส าคญั คอื ความรวดเรว็ 38.5% ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
ซือ้ ประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้รโิภคในดา้นความไวว้างใจของผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญัที0่.05  

 
วิธีด าเนินการวิจยั  
วิธีการเกบ็ข้อมลู 

1. เลอืกตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารสุม่แบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 สว่น 
1. โดยการเดนิเขา้ไปแจกแบบสอบถาม โดยแจกตามหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสถานทีท่ีม่คีนพลุกพล่าน 
และ 2 แจกแบบสอบถามออนไลน์ ผา่นทาง Social media  

2. ผูว้จิยัหรอืตวัแทนและทมีงาน เขา้ไปในสถานทีต่่างๆ ทีต่อ้งการศกึษาตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้  
3. ผูว้จิยัหรอืตวัแทนและทมีงาน ไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ลุม่เป้าหมายและรอจนกระทัง่ตอบ

ค าถามครบถว้น ซึง่ในระหว่างนัน้ถา้ผูต้อบมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัค าถาม ผูว้จิยัหรอืทมีงานจะตอบขอ้
สงสยันัน้  

4. ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน – เดอืนกรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 
โดยงานวจิยันี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data)  

5. แบ่งแบบสอบถาม บางสว่นใชว้ธิ ีแจกแบสอบถามออนไลน์ ผา่นทาง Social media 
เนื่องจากเป็นวธิทีีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย สามารถลดระยะเวลา และประหยดัคา่ใชจ้่ายในการเกบ็ขอ้มลู 
ซึง่การตอบแบบสอบถามนัน้ จะมคี าถามคดักรองกอ่นการตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 3 ค าถาม ไดแ้ก ่ 

1. ทา่นอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรงุเทพมหานครใชห่รอืไม่ 
2. ทา่นใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลใชห่รอืไม่ 
3. ทา่นเคยใชป้ระกนัภยัรถยนตใ์ชห่รอืไม่ 

การวิเคราะหข้์อมลู 
วธิกีารทางสถติทิีใ่ชส้ าหรบังานวจิยันี้แบ่งได ้2 ประเภทไดแ้ก ่
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1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่  ความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์
สมมตุฐิานทัง้สองขอ้ มกีารใชส้ถติกิารวจิยัดงันี้ 

 2.1. สมมตฐิานขอ้ที่1 จะใชส้ถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าท ี (t-test) ในกรณีการ
เปรยีบเทยีบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใชส้ถติทิดสอบหาความแตกต่างคา่เอฟ (F-test) หรอื การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป  

 2.2. สมมตฐิานขอ้ที ่2 จะใชส้ถติทิดสอบหาความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชงิเสน้อย่าง
งา่ย (Simple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
1.การสรปุผลการวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ไดแ้ก ่ 
คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวเิคราะหพ์บวา่ 
  1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรจ์ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบค าถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5  

            1.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรจ์ าแนกตามตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 
31-40 ปี จ านวน 78 คนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39  
  1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรจ์ าแนกตามตามการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรจี านวนมากทีส่ดุ 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52  

           1.4 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มี
สถานภาพโสด เป็นจ านวนมากทีส่ดุ 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ56.0  
  1.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพ
พนกังานบรษิทั มากทีส่ดุ  86  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 43   
  1.6 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามรายได ้พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี
รายได ้30,001 – 40,000 มจี านวนมากสดุที ่64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0  
                    1.7 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามบรษิทัประกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่ใชป้ระกนัภยัของ บรษิทั วริยิะประกนัภยั มจี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5  
  1.8 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามประเภทของประกนัภัย พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง สว่นใหญ่ใชป้ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0 
  1.9 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรจ์ าแนกตามจ านวนการใชร้ถยนต ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 
สว่นใหญ่ใชร้ถยนต ์4-6 วนั ต่อ สปัดาห ์จ านวน 75คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  
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  1.10 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามการต่ออายุกรมธรรม์ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง สว่นใหญ่ต่ออายกุบับรษิทัเดมิ จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5  
  1.11 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามอทิธพิลในการเลอืกบรษิัทประกนัภยั 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ คดิว่า ประสบการณ์ตรงต่อบรษิทัทีผ่่านมามอีทิธพิลในการเลอืกบรษิทั
ประกนัภยั จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5  

           1.12 ปัจจยัดา้นทศันคต ิผลการวเิคราะหด์า้นทศันคต ิของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ระดบั
ความคดิเหน็โดยรวมของผูท้ าประกนัภยัรถยนต์ ส่วนใหญ่ ในด้านทศันคต ิอยู่ในระดบัความเหน็ดว้ย
มากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง ความเชื่อมัน่ในความคุม้ครองความเสยีหายจากการ
ท าประกนัภยัรถยนต ์ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่สงูสดุ 4.80  

  1.13 ปัจจยัด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร ผลการวเิคราะห์ด้านคุณภาพการ ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยรวมของผูท้ าประกนัภยัรถยนต์ ส่วนใหญ่ ในดา้นคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง การมจีดหมายแจง้
เตือนหรอืพนักงานติดต่อไปยงัท่านเพื่อแจ้งเตือนเมื่อประกนัภยัใกล้หมดอายุ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สงูสดุ 4.75   

  1.14 ปัจจยัทางการตลาด ผลการวเิคราะห์ดา้นส่วนประสมดา้นการตลาด ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยรวมของผูท้ าประกนัภยัรถยนต์ ส่วนใหญ่ ในด้านส่วนประสม
ทางการตลาด อยู่ในระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง อตัราเบี้ยฯ
และความคุม้ครองมคีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครองทีไ่ดร้บั ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่สงูสดุ 4.82  

  1.15 ปัจจยัด้านส่วนด้านการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ ผลการวเิคราะห์
ด้านการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ระดบัการตดัสนิใจของผู้ท า
ประกนัภยัรถยนต์ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัการตดัสนิใจมากทีสุ่ดเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง การ
ประกนัภยัมคีวามส าคญัต่อชวีติ และทรพัยส์นิทีร่ะดบัคะแนน เฉลีย่สงูสดุ 4.83  

 
2.การสรปุผลการวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  2.1 สมมุติฐานขอ้ที่ 1: พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ 
การศกึษา อาชพี ประเภทของประกนัภยัรถยนต์ และอทิธพิลในการเลอืกซื้อประกนัภยั ทีแ่ตกต่างกนั 
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 

  2.1.1 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าท ี( t-test ) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของกลุ่ม 
2 กลุ่ม เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อการตดัสนิใจ เลือกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจ เลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั ( t = 1.284  p>.05) กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ที่มเีพศที่แตกต่างกนัไม่ มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลในกรงุเทพมหานคร จงึสรปุไดว้่า ปฏเิสธสมมตุฐิานที ่1.1 
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  2.1.2 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( F-test ) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่าง
ของลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายมุผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า  กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุแตกต่างกนั มผีลต่อ
การตดัสนิใจ เลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่ง
มนีัยส าคญั (F= 9.979, p>.05)  กล่าวคอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร จงึสรุปไดว้่ายอมรบัสมมตฐิาน
ที1่.2 
  2.1.3 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าท ี( t-test ) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของกลุ่ม 
2 กลุ่ม เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษามผีลต่อการตดัสนิใจ 
เลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืก
ซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั (t = 
1.571 , p>.05) กล่าวคอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร จงึสรปุไดว้่าปฏเิสธสมมตุฐิานที ่1.3 
  2.1.4 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าท ี( t-test ) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของกลุ่ม 
2 กลุ่ม เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืก
ซื้อประกนัภยัรถยนต์สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะหพ์บว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลดา้นสถานภาพทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั ( t = 2.692, p>.05) กล่าวคอื
ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ทีส่ถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต์
สว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร จงึสรปุไดว้่ายอมรบัสมตฐิานที ่1.4 
  2.1.5 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( F-test ) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่าง
ของลกัษณะส่วนบุคคลด้านอาชพี มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคล
ด้านอาชพี แตกต่างกันมผีลต่อการตดัสนิใจ เลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (F=  1.658 , p>.05) กล่าวคือผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร ทีปั่จจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีแตกต่างกนั ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยั
รถยนตส์ว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร  จงึสรปุไดว้่าปฏเิสธสมมตฐิานที1่.5 
  2.1.6 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของ
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดม้ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลดา้นรายได ้
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญั (F= 3.186, p>.05)   กล่าวคอืผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นรายได ้แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลในกรุงเทพมหานคร  
จงึสรปุไดว้่ายอมรบัสมมตฐิานที1่.6 
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  2.1.7 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของ
ลกัษณะส่วนบุคคลด้านบรษิัทประกนัรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านบริษัทประกนัรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจ เลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญั (F= 7.180 , p>.05)  กล่าวคอืผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีปั่จจยัส่วนบุคคลด้านบรษิทั
ประกนัรถยนต์ทีท่่านใชอ้ยู่ในปัจจุบนั แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์
สว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร     จงึสรปุไดว้่ายอมรบัสมมตฐิานที1่.7  

  2.1.8 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของ
ลกัษณะส่วนบุคคลด้านประเภทประกนัรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านประเภทประกนัรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบนั ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจ เลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคัญ (F=  2.062 , p>.05)  กล่าวคือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ประเภทประกนัรถยนตท์ีท่า่นใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แตกต่างกนั ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยั
รถยนตส์ว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร  จงึสรปุไดว้่าปฏเิสธสมมตฐิานที1่.8 

  2.1.9 สถติทิดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของ
ลักษณะส่วนบุคคลด้านจ านวนการใช้รถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบนัมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนการใช้รถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบนั ที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจ เลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญั (F= 9.459 , p>.05)   กล่าวคอืผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีปั่จจยัส่วนบุคคลดา้นจ านวน
การใช้รถยนต์ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลใน
กรงุเทพมหานคร   จงึสรปุไดว้่ายอมรบัสมมตฐิานที1่.9 

  2.1.10 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่าง
ของลกัษณะส่วนบุคคลด้านการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านมผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภัย
รถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะหพ์บว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นการต่ออายุกรมธรรม์ทีท่่านใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั (F= 
34.448 , p<.05)  กล่าวคอืผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีปั่จจยัส่วนบุคคลดา้นการต่ออายุกรมธรรม์
แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลในกรุงเทพมหานคร     จงึสรปุ
ไดว้่ายอมรบัสมมตุฐิานที ่1.10 

  2.1.11 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพื่อศกึษาว่าความแตกต่าง
ของลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอทิธพิลในการเลอืกบรษิทัประกนัภยัรถยนต์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านอทิธิพลในการเลือกบรษิัทประกนัภยัรถยนต์ที่ท่านใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั (F= 2.392 p>.05)  กล่าวคอืผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอทิธพิลในการเลอืกบรษิทัประกนัภยัรถยนต์แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ประกนัภยัรถยนตส์ว่นบุคคลในกรงุเทพมหานคร  จงึสรปุไดว้่าปฏเิสธสมมตฐิานที่1.11       

     

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจยั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1: ปัจจยัด้านทศันคตสิ่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคต ิผลการวเิคราะหด์า้นทศันคต ิของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
ระดบัความคดิเหน็โดยรวมของผูท้ าประกนัภยัรถยนต ์สว่นใหญ่ ในดา้นทศันคต ิอยูใ่นระดบัความเหน็
ดว้ยมากทีส่ดุ โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง ความเชื่อมัน่ในความคุม้ครองความเสยีหายจาก
การท าประกนัภยัรถยนต์ ทีร่ะดบัคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.80 ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิ/ทฤษฏ ีแนวคดิ
เกีย่วกบัทศันคต ิของ วนัทนา สุรวนิ (2541)  ได้กล่าวไวว้่า ทศันคตหิมายถงึ ความโน้มเอยีงอนัเกดิ
จากการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ โดยความโน้มเอยีงนี้ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางทีพ่งึพอใจ
หรอืไม่พงึพอใจทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง มณเฑยีร อนุกูลกจิพานิช (2550) ได้อธบิายไว้ว่า ทศันคติเป็น
ระบบทีต่่อเนื่องกนั ซึ่งรวมถงึส่วนของการรบัความรูส้กึ และของแนวโน้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท า
พฤตกิรรม ส่วนของการรบัรูน้ี้จะประกอบไปด้วย ความเชื่อ ความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ของหรอืความ
คดิเหน็ต่างๆและความรูส้กึอาจเกีย่วกบัอารมณ์ความสมัพนัธก์บัความเชือ่ และแนวโน้ม 
 ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยั  จรสัลกัษณ์ อู่ทรพัย์(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล  ให้
แนวคดิไวว้่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ
และปรมิณฑล การศกึษาครัง้นี้ พบว่าปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์การบรกิารและความน่าเชื่อถอืของบรษิทั 
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
  สมมตุฐิานขอ้ที ่2: ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัภยั
รถยนตส์ว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บรกิาร ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพการ ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยรวมของผูท้ าประกนัภยัรถยนต์ ส่วนใหญ่ ในดา้นคุณภาพการบรกิารอยู่
ในระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า  ในเรื่อง การมจีดหมายแจง้เตอืนหรอื
พนักงานตดิต่อไปยงัท่านเพื่อแจง้เตอืนเมื่อประกนัภยัใกล้หมดอายุ ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.75  
รองลงมาคอื  เรื่องพนักงานขายใหข้อ้มูลเกีย่วกบัเงื่อนไขกรมธรรม์ชดัเจน ท่านคาดหวงัว่าจะไดร้บั
ความช่วยเหลอืจากบรษิทัในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ   และ ศนูยซ์่อมบ ารุงของบรษิทัฯในเครอืใหบ้รกิารทีด่ ี 
ที่ระดบัคะแนนเฉลี่ย  4.65 ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิ/ทฤษฏี แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ  
Gronroos (1990) ไดก้ล่าวไว ้ยดึหลกัการท าการตลาดแบบ Outside-In คอืการเน้นหาความตอ้งการ
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ของลกูคา้เป็นหลกั และตอบสนองความตอ้งการนัน้ ดงันัน้ในธุรกจิบรกิารจงึมเีป้าหมายของการบรกิาร
ทีเ่ป็นเลศิโดยใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของสมัพนัธภาพมากกว่าค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เพื่อหวงัก าไรจาก
ลกูคา้ไดใ้นระยะยาว (Customer Relationship Management = CRM) โดยท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ว่า
ลูกค้ามคีวามต้องการอะไร เพราะในปัจจุบนันี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อสนิค้าหรอืบรกิารอย่างเดียวแต่ลูกคา้
คาดหวงัว่าจะได้รบัประโยชน์นอกเหนือจากการซื้อสนิคา้และบรกิารนัน้ ซึง่สามารถแบ่งประโยชน์ ที่
ลกูคา้ตอ้งการเพิม่เตมิเพือ่สรา้งคณุคา่ใหล้กูคา้ 
 ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยั  จรสัลกัษณ์ อู่ทรพัย(์2558) ใหแ้นวคดิไวว้่าปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์การบรกิารและความน่าเชื่อถอืของบรษิทั เป็นเพยีงปัจจยั เดยีวที ่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลซึ่ง
ประกอบดว้ยความคุม้ครองของกรมธรรมค์รอบคลุมตามความตอ้งการ เงือ่นไข ความคุม้ครองชดัเจน
เขา้ใจงา่ย มจีดหมายหรอืพนกังานแจง้เตอืน มกีารใหส้ว่นลดคา่เบีย้ประกนัภยัส าหรบัลูกคา้ทีม่ปีระวตัิ
การขบัขี่ที่ดีอย่างเหมาะสมบรษิัทมีชื่อเสยีงและมีความน่าเชื่อถือ และมีส านักงานเป็นหลักแหล่ง
น่าเชือ่ถอื  
 สมมุตฐิานขอ้ที ่3: ปัจจยัทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์
สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
  ปัจจยัทางการตลาด ผลการวเิคราะหด์า้นสว่นประสมดา้นการตลาด ของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ท าประกนัภัยรถยนต์ ส่วนใหญ่ ในด้านส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในเรื่อง อตัราเบี้ยฯและ
ความคุม้ครองมคีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครองทีไ่ดร้บั ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่สงูสดุ 4.82 ซึง่สอดคลอ้ง
กบั แนวคดิ/ทฤษฏ ีแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาด  Etzel, Walker & Stanton (2001) ไดก้ล่าว
ไวว้่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็นตน้ทุน
ของผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าผลติภณัฑ์กบราคาผลติภณัฑ์นัน้ ถ้ามคีุณค่าสูง
กว่าผูบ้รโิภค เขากจ็ะตดัสนิใจซือ้  
 ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยั  สุรนิทร์ แสงสวสัดิ ์(2557) ได้ท าการศกึษาเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต ์ของลกูคา้บรษิทั ซเีอฟจเีซอรว์สิ พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบั
การตดัสนิใจปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกซื้อประกนัภยัรถยนต์ข โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณา เป็นรายดา้น พบว่าระดบัการตดัสนิใจปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกซื้อประกันภยัรถยนต์
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรยีงจากมากไปหา น้อย คอื ด้านบรษิทัประกนัภยั ด้านอตัราเบี้ยประกนัภยั 
ดา้นการจ่ายคา่สนิไหมทดแทน ด ้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นการใหบ้รกิารตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นทศันคต ิปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบรหิาร  และ
ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครดงันัน้บุคลากร ในองค์กรหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนต์  สามารถน า
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ผลลพัธ์ทีไ่ด้ไปพจิารณาวางแผนการบริหารจดัการหรอืน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา แกไ้ข และ
ปรบัปรงุ ใหเ้กดิประสทิธภิาพ  เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ ดงันัน้จงึ
ไดม้กีารก าหนดขอ้เสนอแนะดงันี้คอื 

1.ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ การศึกษา อาชีพ ประเภทของประกนัภัยรถยนต์ และอิทธิพลในการเลือกซื้อ
ประกนัภยั ที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั  
ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกจิเกี่ยวกบัประกนัภยัรถยนต์สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผนในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนและเจาะลกึลงไป  

2.ปัจจยัด้านทศันคต ิพบว่า ปัจจยัด้านทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซื้อประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า บรษิทัประกนัภยัรถยนต์ 
ควรม ีความเชื่อมัน่ในความคุม้ครองความเสยีหายจากการท าประกนัภยัรถยนต์ และ เรื่องทราบถงึ
ประโยชน์จากการท าประกนัภยัรถยนต์ ตามล าดบั ดงันัน้ องค์กรจึงควรมกีารสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ี
สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภค  

3.ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ เลอืกซือ้ประกนัภยัรถยนต์สว่นบุคคล
ของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อ การมจีดหมายแจง้
เตอืนหรอืพนักงานตดิต่อไปยงัท่านเพื่อแจ้งเตือนเมื่อประกนัภยัใกล้หมดอายุ และ พนักงานขายให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัเงื่อนไขกรมธรรม์ชดัเจน ตามล าดบั  ดงันัน้ องค์กรจึงควรมกีารอบรมพนักงานหรอื
ตวัแทน เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้และการใหค้ าแนะน าทีด่เีพื่อเพิม่ความพงึ
พอใจใหล้กูคา้มากยิง่ขึน้ 

 4.ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ เลือกซื้อประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อ อตัราเบี้ยฯและความ
คุม้ครองมคีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครองทีไ่ด้รบั และ ค่าเบี้ยในการท าประกนัภยัครัง้แรกถูกกว่า
บรษิทัอืน่ดงันัน้ องคก์รจงึควรมกีารใหค้วามส าคญัในการวเิคราะหถ์งึความคุม้คา่ของผูใ้ชบ้รกิารถงึการ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครอง  และ น าผลการศกึษาในครัง้นี้ไปพฒันา ต่อ
ยอดโครงสรา้งธุรกจิ และเป็นฐานขอ้มลูในการปรบัใชเ้พือ่วางแผนและพฒันากลยทุธ์ได ้
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