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ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้…………………………………………………………...88 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคามแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้……………………………………………………………89 

ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ………………………………………90 

ตารางท่ี 4.38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย…ุ…………...…91 

ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต………………………………………………………………..92 

ตารางท่ี 4.40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาย…ุ………………………………………………………………………………………………93 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง……………………………………...94 



(10) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั………………………………………………………..95 

ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว…………………………………………………………….96 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน……………………………………………..97 

ตารางท่ี 4.45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ……...98 

ตารางท่ี 4.46 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย…ุ…………………………………………………………………………………100 

ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั……………...102 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุประเด็นมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน…………………………...103 

ตารางท่ี 4.49 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย…ุ…………..104 

  



(11) 
 

สารบญัตาราง 9(ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง…………………………………………………105 

ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

รู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั………………………………………………………………….107 

ตารางท่ี 4.52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย.ุ.108 

ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาย ุมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั………………………………………………………………..109 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาย ุประเด็นความมีระเบียบภายในส านกังาน……………………………………………………110 

ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นมีท่ีจอดรถเพียงพอ……………………………………………………………………….111 

ตารางท่ี 4.56 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ………………...112 

ตารางท่ี 4.57 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ………………………………………………………………………………………...114 

  



(12) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้………………………………………………………….117 

ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ  

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง……………………………………………………118 

ตารางท่ี 4.60 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ………..119 

ตารางท่ี 4.61 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ………………………………………………………………………………………...120 

ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั………………………………………………..121 

ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว……………………………………………………122 

ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน…………………………………….123 

ตารางท่ี 4.65 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ………………………………………………………………………………………...124 



(13) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.66 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามสถานภาพ…………………………………………………………………………….125 

ตารางท่ี 4.67 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ………..126 

ตารางท่ี 4.68 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

ประเด็นรู้จกักบัพนกังานเป็นกรณีส่วนตวั………………………………………………………..128 

ตารางท่ี 4.69 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ………………………………………………………………………………………...129 

ตารางท่ี 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ ประเด็นมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั………………………………………………..130 

ตารางท่ี 4.71 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา…………..131 

ตารางท่ี 4.72 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา…………………………………………………………………………………………133 

ตารางท่ี 4.73 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั…………………………….136 

  



(14) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.74 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ…………………………………………137 

ตารางท่ี 4.75 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย……………………………………………...138 

ตารางท่ี 4.76 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั……………………………….139 

ตารางท่ี 4.77 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก……………………………………………140 

ตารางท่ี 4.78 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้………………………………………………..141 

ตารางท่ี 4.79 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา…..142 

ตารางท่ี 4.80 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา………………………………………………………………………………………….143 

ตารางท่ี 4.81 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั…………………………………………..144 



(15) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.82 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน……………………………….145 

ตารางท่ี 4.83 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา………………………………………………………………………………………….146 

ตารางท่ี 4.84 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินโดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต……..148 

ตารางท่ี 4.85 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ………………………………………149 

ตารางท่ี 4.86 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีการแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทนขายประกนั…….150 

ตารางท่ี 4.86 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา……………………………………………………………………….151 

ตารางท่ี 4.87 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั…153 

  



(16) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.88 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเด็นมีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้…………………154 

ตารางท่ี 4.89 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา…..155 

ตารางท่ี 4.90 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย………156 

ตารางท่ี 4.91 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั………………………..158 

ตารางท่ี 4.92 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง……………………………...159 

ตารางท่ี 4.93 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ…………………………………...160 

ตารางท่ี 4.94 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว………………………...161 

ตารางท่ี 4.95 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี…………………………………….162 



(17) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.96 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา………………………………………………………………………………………….163 

ตารางท่ี 4.97 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ……………………………….166 

ตารางท่ี 4.98 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความสะอาดของสถานท่ี………167 

ตารางท่ี 4.99 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร………168 

ตารางท่ี 4.100 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ……………………………………………..169 

ตารางท่ี 4.101 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ……………………..170 

ตารางท่ี 4.102 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ..172 

ตารางท่ี 4.103 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั………………………………………..175 

  



(18) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.104 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้…………………………………………………………..176 

ตารางท่ี 4.105 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ……………..177 

ตารางท่ี 4.106 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต………………………………………………...……178 

ตารางท่ี 4.107 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาชีพ…………………………………………………………………………………………179 

ตารางท่ี 4.108 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั……………………………………………..180 

ตารางท่ี 4.109 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน………………………………….181 

ตารางท่ี 4.110 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาชีพ……………………………………………………………………………………………...182 

ตารางท่ี 4.111 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ…………………………………………………………………………………184 



(19) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.112 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ…………...186 

ตารางท่ี 4.113 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาชีพ……………………………………………………………………………………………...188 

ตารางท่ี 4.114 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได…้………………….190 

ตารางท่ี 4.115 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได.้.192 

ตารางท่ี 4.116 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั………………………………………..196 

ตารางท่ี 4.117 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ……………………………………………………197 

ตารางท่ี 4.118 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย………………………………………………………...198 

ตารางท่ี 4.119 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั………………………………………….199 

  



(20) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.120 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้………………………………………………………….200 

ตารางท่ี 4.121 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนัเดินทาง………………………..201 

ตารางท่ี 4.122 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก………………………………………………………202 

ตารางท่ี 4.123 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้…………………………………………………………..203 

ตารางท่ี 4.124 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน………………………………………………………..204 

ตารางท่ี 4.125 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ……………………………………..205 

ตารางท่ี 4.126 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพกลบัประเทศ…………206 

  



(21) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 

ตารางที่ 

ตารางท่ี 4.127 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ………………………………………………..207 

ตารางท่ี 4.128 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได…้………….208 

ตารางท่ี 4.129 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการท าประกนั (เบ้ียประกนัภยั)……………………………………………...209 

ตารางท่ี 4.130 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต……………………………………………………...210 

ตารางท่ี 4.131 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได…้……………………………………………………………………………………...211 

ตารางท่ี 4.132 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง………………………….212 

ตารางท่ี 4.133 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั…………………………………………….213 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
ปัจจุบนัการเดินทางเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึนทั้งการเดินภายในประเทศ การ

เดินทางไปต่างประเทศด้วยวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั เช่น การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเท่ียว การติดต่อธุรกิจ การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาต่อระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน เป็นตน้ โดย
ลกัษณะของการเดินทางแบ่งเป็น ทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ ซ่ึงการเดินทางท่ีเขา้มามีบทบาท
ส าคญัมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ การเดินทางอากาศ เพราะการเดินทางอากาศนั้นมีความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ายและสามารถเดินทางไดใ้นระยะไกลแต่ประหยดัเวลาใน
การเดินทาง สามารถเช่ือมต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แมว้่าการขนส่งทางอากาศจะมี
ตน้ทุนท่ีสูง แต่ส าหรับการเดินทางในปัจจุบนัเคร่ืองบินถือเป็นพาหนะท่ีผูค้นนิยมโดยสารในการ
เดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศมากท่ีสุดในโลก เพราะมีความปลอดภยั และมีอตัราการเสียชีวิต
ต ่ามากท่ีสุด โดยจากขอ้มูลของ The Bureau of aircraft Accidents Archives (B3A) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ท่ีเก็บรวบรวมสถิติอุบติัเหตุของเคร่ืองบินโดยสารและขนส่ง ไดแ้สดงให้เห็นวา่ตั้งแต่ปี 2556 พบวา่
ในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมามีแนวโน้มการเกิดอุบติัเหตุลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ส่วนสถิติผูเ้สียชีวิตพบวา่มี
แนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 2556 แต่ในปี 2557 มีอตัราเพิ่มสูงข้ึน จากนั้นในปีถดัมามีอตัราลดลงมาเร่ือย 
ๆ และสถิติยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2556-2560 พบวา่ในดา้นจ านวนอุบติัเหตุนั้น ในปี 2556 มีอุบติัเหตุ 138 
คร้ัง ปี 2557 มีอุบติัเหตุ 123 คร้ัง ปี 2558 มีอุบติัเหตุ 126 คร้ัง ปี 2559 มีอุบติัเหตุ 103 คร้ัง และปี 
2560 ท่ีผา่นมามีอุบติัเหตุ 101 คร้ัง ดา้นจ านวนผูเ้สียชีวิต ในปี 2556 มีผูเ้สียชีวิต 475 คน ปี 2557 มี
ผูเ้สียชีวติ 1,328 คน ปี 2558 มีผูเ้สียชีวติ 904 คน ปี 2559 มีผูเ้สียชีวติ 631 คน และปี 2560 ท่ีผา่นมามี
ผูเ้สียชีวติ 399 คน ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 และ 1.2 
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ภาพท่ี 1.1 จ านวนอุบติัเหตุเคร่ืองบินโดยสารระหวา่งปี 2556 - 2560 
 

ท่ีมาขอ้มูล : Baaa-acro.com, 2560: ออนไลน์ 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 จ านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุเคร่ืองบินโดยสารระหวา่งปี 2556 - 2560 
 

ท่ีมาขอ้มูล : Baaa-acro.com, 2560: ออนไลน์ 
  

138 

123 126 

103 101 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวนอุบติัเหตุเคร่ืองบินโดยสารระหวา่งปี 2556 -2560  

475 

1328 

904 

631 

399 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุเคร่ืองบินโดยสารระหวา่งปี 2556 - 2560  



 
 

3 

การเดินทางด้วยเคร่ืองบินแมจ้ะมีขอ้ดีหลายประการแต่ก็มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย การก่อการร้าย การติดเช้ือ การจลาจล ตลอดจนความเส่ียงจากการล่าช้าของเท่ียวบิน 
และ ความเสียหายของทรัพยสิ์น เป็นตน้ บริษทัประกนัภยัจึงไดพ้ยายามท่ีจะหาทางป้องกนัอุบติัเหตุ
หรือพยายามท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินนัน่ก็คือความคุม้ครอง
จากการประกนัภยั 

ส าหรับประกนัภยัการเดินทางนั้นจดัอยู่ในกลุ่มการประกันภยัเบ็ดเตล็ด การประกนัภยั
เบ็ดเตล็ดเป็นประกันภัยท่ีอยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่รวมอยู่ในประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต ์
ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัการเดินทางเป็นการประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองแก่ผู ้
เอาประกนัภยั หากผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุ และผลของอุบติัเหตุนั้นส่งผลให้ผูเ้อาประกนัภยั
บาดเจ็บตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวยัวะ มือ เทา้ และสายตา หรือเสียชีวิต จะไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยั แต่ทั้งน้ีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้ง
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาระหวา่งการเดินทางท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น คุม้ครองตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 - วนัท่ี 14 มกราคม 2560 ตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้อาประกนัภยัเดินทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-อเมริกา 
เป็นต้น โดยบริษทัประกันภัยจะช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนบริการ
ประสานงานช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมถึงเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการ
เคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทย ความคุม้ครองน้ียงัครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่าง
การเดินทางต่างประเทศไม่วา่จะเป็น กระเป๋าเดินทาง ความล่าชา้ของเคร่ืองบิน ความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก เป็นตน้ แต่ความคุม้ครองทั้งหมดจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัภยั คือ 

 ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทย 
 แบบประกนัแบบรายเท่ียว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี 

รับประกนัอาย ุ15-65 ปีบริบูรณ์ แผนประกนัแบบรายปี คุม้ครองการเดินทางสูงสุด 120 วนั
ต่อการเดินทางในแต่ละคร้ัง โดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังต่อปี 

 ผูข้อเอาประกนัภยัสามารถขอเอาประกนัภยัภายใตก้รมธรรม์น้ีได้เพียง 1 ฉบบัในเวลา
เดียวกนั 

 ผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งเร่ิมตน้เดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และส้ินสุดท่ีประเทศไทย
เท่านั้น 

 ผูข้อเอาประกนัภยัจะตอ้งมีสุขภาพแขง็แรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ 



 
 

4 

 ผูข้อเอาประกันภยัตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและ
คลินิก , เจา้หน้าท่ีของบริษทัประกนัภยั หรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้กบับริษทั 
เม่ือมีการร้องขอขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้อเอาประกนัภยั 

และมีขอ้ยกเวน้ท่ีส าคญั คือ 
 ผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
 สภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกนัภยั 
 กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา ยาเสพติด สารเสพติดใหโ้ทษ 
 สงคราม การรุกราน การกระท าท่ีมุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระท าท่ีมุ่งร้ายคล้าย

สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวติั การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย 
หรือต่อตา้นรัฐบาล การประกาศกฎอยัการศึก การก่อการร้าย 

 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนกับิน, พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน, ทหาร, 
ต ารวจ หรืออาสาสมคัร และเขา้ปฏิบติัการในสงคราม หรือปราบปราม 

 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมเล่นหรือฝึกซอ้มหรือแข่งขนักีฬาอาชีพ 
 ขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัท างานในสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน ้ ามนั

หรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใตดิ้น หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, 
คนงานเก็บผลไม ้หรืองานใชเ้คร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ 
การประกนัภยัการเดินทางนั้น เป็นแบบการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัรา

เบ้ียประกนัภยั ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยัให้ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกบริษทั 
ในปัจจุบนับริษทัประกนัภยัหลายบริษทัได้มีการคิดคน้และพฒันารูปแบบการรับประกนัภยัการ
เดินทางใหม่ ๆ ข้ึน เพื่อความสะดวกโดยให้ผูเ้อาประกนัภยัมีทางเลือกและไดรั้บความคุม้ครองมาก
ข้ึน จากกรมธรรม์ประกันภยัมาตรฐาน ความคุ้มครองท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าว ตามท่ีแสดงในตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 ความคุม้ครองประกนัภยัการเดินทาง 
 

ความคุม้ครอง 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 

Plan A Plan B Plan C 
Easy 
VISA 

1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อุบติัเหตุ 

    

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1-14 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด     

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15-75 ปีบริบูรณ์ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1-14 ปีบริบูรณ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
-  ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลท่ีมีความ
จ าเป็นหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย  สืบเน่ือง
จากการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยขณะท่ีอยู่
ต่างประเทศ (ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของค่า
รักษาพยาบาล ขอ้ 2) ตามจริงต่อคร้ังสูงสุด 

    

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15-75 ปีบริบูรณ์ 250,000 150,000 100,000 100,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1-14 ปีบริบูรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 

 ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ 75,000 75,000 75,000 75,000 
3. การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
หรือการเคล่ือนยา้ยกลบัสู่ประเทศไทย จ่ายตาม
จริงสูงสุด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ตารางท่ี 1.1 ความคุม้ครองประกนัภยัการเดินทาง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 1.1 ความคุม้ครองประกนัภยัการเดินทาง (ต่อ) 
 

ความคุม้ครอง 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 

Plan A Plan B Plan C 
Easy 
VISA 

4. การส่งศพกลบัสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 
5. การยกเลิกหรือการเล่ือนการเดินทาง จ่ายตาม
จริงสูงสุด 

500,000 300,000 200,000 - 

6. การลดจ านวนวนัเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 - 
7. การล่ าช้าของ เ ท่ี ยว บิน  จ่ ายค่ า สินไหม
ทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

 จ่าย 20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ส าห รับการล่ าช้ า ต่อ เ น่ือง ทุกๆ  6 
ชัว่โมง 

ส าหรับกรณีท่ี 1 และหลงัจากเคร่ืองบินล่าชา้ 

35,000 25,000 10,000 - 

8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า
เดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายใน
กระเป๋าเดินทางและ/หรืออุปกรณ์การเล่น
กอลฟ์ จ่ายตามจริงสูงสุด 

60,000 40,000 30,000 - 

9. การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางสูงสุด 
จ่าย 20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับ
การล่าชา้ต่อเน่ืองทุกๆ 6 ชัว่โมง 

35,000 25,000 10,000 - 

10. ค ว า ม รั บ ผิ ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย ต่ อ
บุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด 

4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 

11. ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ เ ยี่ ย ม ผู ้ ป่ ว ย ท่ี
โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 

250,000 150,000 70,000 - 

12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพัก
รักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยในอนั
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะ
เดินทางไปต่างประเทศ วนัละ 

3,000 2,500 1,000 - 
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ตารางท่ี 1.1 ความคุม้ครองประกนัภยัการเดินทาง (ต่อ) 
 

ความคุม้ครอง 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 

Plan A Plan B Plan C 
Easy 
VISA 

13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน
ส่วนตวั จ่ายตามจริงสูงสุด 

6,000 4,000 - - 

14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสาร
การเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 

30,000 20,000 - - 

15. การพลาดการต่อเท่ียวบินสูงสุด 
จ่าย 20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับ
การล่าชา้ต่อเน่ืองทุกๆ 6 ชัว่โมง 

15,000 10,000 5,000 - 

16. ผลประโยชน์ รางวลัพิเศษส าหรับ โฮล-อิน-
วนั จ่ายตามจริงสูงสุด 

20,000 10,000 - - 

17. ความเสียหายส่วนแรกส าหรับรถเช่า (จาก
ภัย ท่ี ได้ รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
รถยนต)์ จ่ายตามจริงสูงสุด 

25,000 20,000 15,000 - 

18. ความ สูญ เ สี ยห รือความ เ สี ยหายของ
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ จ่ายตามจริงสูงสุด 

25,000 25,000 10,000 - 

19. การจ้ีเคร่ืองบิน 100,000 100,000 100,000 - 
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศพัทฉุ์กเฉิน จ่าย
ตามจริงสูงสุด 

500 500 500 500 

 
ท่ีมาขอ้มูล : msig-thai.com, 2561: ออนไลน์ 

 
จากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) พบวา่ ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของการประกนัภยัการเดินทาง มีสภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกนัภยัในปัจจุบนัค่อนขา้งสูง มีบริษทัในตลาดหลายราย ซ่ึงในปี 2558 บริษทั 
ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 20.58 รองลงมาเป็นบริษทั ทูน
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.82  อนัดบัท่ี 3 บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวั
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รันส์ สาขาประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.60 ต่อมาในปี 2559 บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวั
รันส์ สาขาประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 15.42 อนัดบั 2 เป็นของ บริษทั ทูน
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ14.52 อนัดบัท่ี 3 บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์
ซีส์ อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขาประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.16 และปีล่าสุด ปี 2560 บริษทั 
นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย และ บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงรักษา
ส่วนครองตลาดไดเ้ป็นอนัดบัท่ี 1 และ อนัดบัท่ี 2 โดยมีส่วนแบ่งตลาด อยูท่ี่ร้อยละ 15.18 และ ร้อย
ละ 12.39 ตามล าดบั ส่วนอนัดบัท่ี 3 เป็นของบริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 12.07 ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4 
 
ตารางท่ี 1.2 ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงการประกนัภยัการเดินทาง ประจ าปี 2558 
 

การประกนัภยัการเดินทาง หน่วย : พนับาท 

ล าดบั บริษทั 
เบ้ีย

ประกนัภยั 
ส่วนแบ่ง
ตลาด 

รับโดยตรง (ร้อยละ) 

1 บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 407,462 20.58 

2 บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 234,048 11.82 

3 บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย 229,713 11.60 

4 บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 224,544 11.34 

5 
บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขาประเทศ
ไทย 

154,776 7.82 

 
ท่ีมาขอ้มูล : Oic.or.th, 2560: ออนไลน์ 
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ตารางท่ี 1.3 ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงการประกนัภยัการเดินทาง ประจ าปี 2559 
 

การประกนัภยัการเดินทาง หน่วย : พนับาท 

ล าดบั บริษทั 
เบ้ีย

ประกนัภยั 
ส่วนแบ่ง
ตลาด 

รับโดยตรง (ร้อยละ) 

1 บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย 250,016 15.42 

2 บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 235,416 14.52 

3 
บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขาประเทศ
ไทย 

180,892 11.16 

4 บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 126,936 7.83 

5 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 107,945 6.66 
 

ท่ีมาขอ้มูล : Oic.or.th, 2560: ออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 1.4 ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงการประกนัภยัการเดินทาง ประจ าปี 2560 
 

การประกนัภยัการเดินทาง หน่วย : พนับาท 

ล าดบั บริษทั 
เบ้ีย

ประกนัภยั 
ส่วนแบ่ง
ตลาด 

รับโดยตรง (ร้อยละ) 
1 บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย 286,027 15.18 
2 บริษทั ทูนประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 233,363 12.39 
3 บริษทั ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 227,356 12.07 

4 
บริษทั เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

173,981 9.24 

5 บริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 143,858 7.64 
 

ท่ีมาขอ้มูล : Oic.or.th, 2560: ออนไลน์ 
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จากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากมีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกนัภยัในตลาดจ านวน 
47 บริษทั ดังแสดงในรูปแบบตารางซ่ึงอยู่ในภาคผนวก ท าให้ปัจจุบนัผูป้ระกอบการแต่ละราย
ด าเนินธุรกิจได้ยากข้ึน จึงมีความพยายามแข่งขนักันในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ การลดค่าเบ้ีย
ประกนัภยั การเสนอโปรโมชั่น และการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการเพิ่มสาขาเพื่อให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศ หรือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ การจ าหน่ายประกนัภยัผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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1.2 ความส าคัญของปัญหา 
จากท่ีกล่าวขา้งตน้การประกนัภยัการเดินทางมีขอ้ดีเป็นอย่างมากแต่นักท่องเท่ียวไม่ให้

ความสนใจกบัการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง เพราะคิดวา่ราคาสูงและไม่น่าไดใ้ชป้ระโยชน์ ซ่ึงจาก
สถิติ ร้อยละ 24 ของนกัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไม่ซ้ือประกนัภยัการเดินทาง โดยเฉพาะในกลุ่มคนอาย ุ
15 – 24 ปี พบวา่กวา่ร้อยละ 48 ไม่ซ้ือประกนัเดินทางใดเลย โดยร้อยละ 16 ของนกัท่องเท่ียวเช่ือวา่ 
ประกนัภยัการเดินทางไม่มีความจ าเป็นต่อการเดินทางในแต่ละคร้ัง การเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศ
กบัสภาพอากาศท่ีไม่คุน้ชิน หรือการใช้ชีวิตท่ีโลดโผนกว่าปกติ จะท าให้เราเส่ียงโดยไม่รู้ตวั จาก
สถิติโดยเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 74-80 ของผูท่ี้เสียชีวติระหวา่งอยูต่่างประเทศ เสียชีวิตเพราะโรคตาม
ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่คือโรคหัวใจลม้เหลว และ ร้อยละ 18 – 24 เสียชีวิตจากอุบติัเหตุ (โดย
ส่วนมากบนถนน) สถิติการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางไปต่างประเทศพบวา่ เสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุทางพาหนะ ร้อยละ 30 เสียชีวิตจากการฆาตกรรม ร้อยละ 14 เสียชีวิตจากการฆ่าตวัตาย 
ร้อยละ 14 และเสียชีวิตจากการจมน ้ า ร้อยละ 12 (ท่ีมาขอ้มูล : ขอ้มูลของปี 2013 – 2014 จาก US 
Non-Natural deaths abroad) 

ขณะท่ีค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากหากเกิดเหตุไม่คาดคิดข้ึน 
ประกนัภยัการเดินทางจะช่วยคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องโรงพยาบาล ค่าเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
ปัญหาเร่ืองไฟล์ทการบินล่าช้า หรือถูกยกเลิก รวมถึงกระเป๋าเดินทางสูญหายซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้
ร้อยละ 0.4 และกระเป๋าดีเลยส์ามารถเกิดข้ึนได ้ร้อยละ 2.7 และหากเดินทางดว้ยสายการบินยุโรปจะ
มีความเส่ียง 1 ใน 77 ท่ีกระเป๋าเดินทางจะสูญหายอีกดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 1.3 สถิติความเส่ียงก่อนไปเท่ียวต่างประเทศ 
 

ท่ีมาขอ้มูล : cigna insu, 2018: ออนไลน์ 
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ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวมกัชะล่าใจกบัการซ้ือประกนัภยัเดินทาง เพราะคิดวา่ราคาสูงและไม่น่าได้
ใชป้ระโยชน์ แต่จากการท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ประกนัภยัการเดินทางเปรียบเสมือนเพื่อนท่ีพึ่งพา
ไดเ้วลามีปัญหาในต่างประเทศ ไม่วา่จะเจบ็ป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุก็มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการดูแลอยา่ง
ดีจนกวา่จะกลบัถึงบา้นอยา่งปลอดภยั การซ้ือประกนัภยัการเดินทางคือหลกัฐานของความรอบคอบ 
เพราะเราไม่สามารถรู้ไดว้า่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนเม่ือไหร่ การเตรียมตวัเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดคือส่ิงท่ีควรท า เพราะการประกนันั้นให้ความคุม้ครอง และดว้ยสมยัน้ีมีแบบประกนัภยั
การเดินทางใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายตอบไดทุ้กโจทยทุ์กความตอ้งการ สามารถเลือกเปรียบเทียบแบบ
ประกนัไดต้ามเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีชอบ เลือกซ้ือง่ายตดัสินใจง่าย ไดต้ามรูปแบบความตอ้งการ
ของตนเอง 

จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ปัจจยั
ใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจประกันภัยในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั อนัจะสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัต่อคู่แข่ง รวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจใหเ้พิ่มข้ึนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 
ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

 
 

ภาพท่ี 1.4 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
 
  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ (Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
- อาย ุ(Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

ระดบัการศึกษา (Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2538) 

- อาชีพ (Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
- สถานภาพ (Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2538) 
- รายได ้(Kotler; & Keller, 2009), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ(7P’s) 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) (Zeithaml, Parasuraman, 

1985) 
- ปัจจยัดา้นราคา (Price) (Zeithaml, Parasuraman, 1985) 
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) (Zeithaml, 

Parasuraman, 1985) 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Zeithaml, 

Parasuraman, 1985) 
- ปัจจยัดา้นบุคคล (People) (Zeithaml, Parasuraman, 1985) 
- ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) (Zeithaml, Parasuraman, 1985) 
- ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) (Zeithaml, Parasuraman, 

1985) 

การตัดสินใจซ้ือ
ประกนัภัยการ
เดินทางด้วย
เคร่ืองบินของ

ประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงานวจัิย 
งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทาง การตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (7P’s) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) ปัจจยั
ดา้นการสร้างและการนาเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจยัดา้นกระบวนการ 
(Process) รวมถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี คือ ผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาจาก
ขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการใช้แบบสอบถามส ารวจ พฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการด าเนินการส ารวจในช่วงช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 
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สมมติฐานของงานวจัิย 
จากตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปร  ดงักล่าว

มาก าหนดเป็นสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี 
1. สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัด้านเพศท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.6 ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
2. สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง
ดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัด้านกระบวนการด้านการบริหารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.6 ปัจจยัดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 2.7 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ต่อผูป้ระกอบการ
หรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจน้ี โดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 
1. ท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ ผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอนัใกล้ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางด้วยเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พฒันารูปแบบ
กรมธรรมใ์หต้รงตาม ความตอ้งการของตลาด และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้
2. ท าให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถน า 
ผลการวิจยัน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรให ้
เหมาะสมได ้
 
นิยามศัพท์ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ, ประกนัภยั, ประกนัภยัการเดินทาง 
 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ส าหรับการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ทางทฤษฎี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัฉบบัน้ีท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง
ดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการก าหนด สมมติฐานงานวิจยั
และออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยับทต่อไป ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางในการ ศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัได้
เสนอการทบทวนวรรณกรรมตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
2.4 การทบทวน งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยใ์นดา้นพฤติกรรมทาง

ประชากรและการเปล่ียนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ค าว่า 
Demography มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกสองค า คือ Demo ซ่ึงหมายถึง หมู่คนประชาชนหรือราษฎร 
ตรงกบัค าวา่ “people” ในภาษาองักฤษ ส่วนค าว่า Graphy ตรงกบัค าในภาษาองักฤษคือ “Writing 
Up” หรือ “Description” ซ่ึงหมายถึง การเขียน การบรรยาย หรือการพรรณนารูปร่างลกัษณะ และ
เทียบได้กับค าว่า “ศาสตร์” ในภาษาไทย ดังนั้ นเม่ือรวมทั้ งสองเข้าด้วยกัน Demography 
(ประชากรศาสตร์) จึงหมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม ในระยะเร่ิมแรก
นกัวชิาการส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยนิยมใช ้ค าน้ี จะเห็นไดจ้ากนกัวิชาการท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือจะใช้
ค  าว่า “Population Studies” ซ่ึงใช้เรียกช่ือเป็นภาษาไทยได้หลากหลาย เช่น “ประชากรวิทยา” 
“ประชากรวรรณา” “การศึกษาประชากร” หรือ “สารศึกษาประชากร” เป็นตน้ ปัจจุบนันกัวิชาการ
ทัว่โลกยอมรับวา่ “Demography” หรือ “ประชากรศาสตร์” เป็นสาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากรตาม
ขอบเขตและเน้ือหาท่ีเป็นการศึกษาถึงขนาด การกระจายตวั และองค์ประกอบของประชากร การ
เปล่ียนแปลงทางประชากรและองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรซ่ึงไดแ้ก่ การเกิด 
การตาย และการยา้ยถ่ิน การเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม 

จากความหมายของประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า ประชากรศาสตร์ 
หมายถึง การศึกษาถึงขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก รวมทั้ง
ศึกษาถึงโครงสร้าง การกระจายตวั และการเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไปของประชากร 
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องคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ 
องคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะของประชากรในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ท่ีอยู่อาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เช้ือชาติ ภาษาและศาสนา เป็นต้น 
องคป์ระกอบดา้นอายุและเพศ เป็นองคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะขั้นพื้นฐานของประชากรท่ีจดัวา่มี
ความส าคญักวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ เพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิด การตายและ
การยา้ยถ่ิน อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นขนาด องคป์ระกอบ และการกระจาย
ตวัประชากร โดยองคป์ระกอบของประชากรศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
1) องคป์ระกอบดา้นเพศ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างทางเพศของประชากรมีความส าคญัในการวางแผนต่างๆ อยา่งมาก
ทั้งภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชน เช่น การวางแผนการให้บริการสาธารณสุข การวางแผนการ
ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ นกัเศรษฐศาสตร์มองโครงสร้างทางเพศของประชาการในแง่การน าไปศึกษา
ดา้นการใชแ้รงงานสตรี และการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ ของประชาการขณะท่ีนกัสังคมวิทยา
มองความสมดุลระหว่างประชากรเพศชายและหญิงในแง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ในการวิเคราะห์ทางประชาการศาสตร์เร่ือง การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน การ
สมรส รวมทั้งการวิเคราะห์ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีแยกเพศ
ทั้งส้ิน 
2) องคป์ระกอบดา้นอาย ุ

อายเุป็นส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของประชาการในการวเิคราะห์ทางประชาการศาสตร์ 
อายุเป็นตวัแปรท่ีส าคญั ในการศึกษาการเกิด การสมรส การตาย และการยา้ยถ่ิน นอกจากน้ีความรู้
เก่ียวกับองค์ประกอบด้านอายุของประชาการจะท าให้ช่วยการวางแผนด้านก าลงัคน การขยาย
การศึกษา ตลอดจนโครงการสวสัดิการทางสังคมของรัฐท่ีใหแ้ก่ประชากร เป็นตน้ 
3) องคป์ระกอบดา้นการสมรส 

องคป์ระกอบสหประชาชาติแบ่งประเภทสถานภาพสมรส ดงัน้ี 
- โสด 
- สมรส 
- หมา้ย 
- หยา่ร้าง 
- สมรสแต่แยกกนัอยูโ่ดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ความแตกต่างในสถานภาพสมรส มีความส าคญัทางประชากรศาสตร์ สัดส่วนของประชากรใน

แต่ละสถานภาพสมรสมีผลต่ออตัราเจริญพนัธ์ุ และอตัราตายในประเทศ กล่าวคือ สัดส่วนของสตรีท่ี
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สมรสสูงยอ่มจะมีอตัราเกิดสูง นอกจากน้ียงัพบวา่ ชายและหญิงท่ีสมรสมีอตัราตายต ่ากว่าคนโสด 
หมา้ย และหยา่ร้างในกลุ่มอายเุดียวกนั 
4) องคป์ระกอบดา้นการศึกษา 

ระดบัการศึกษาของประชากร เป็นดชันีหน่ึงท่ีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาของประชากรเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่รัฐบาลและเอกชนใน การ
น าไปเป็นพื้นฐานการคาดประมาณก าลงัคนในอนาคต และการพฒันาประเทศ จะเห็นไดว้า่ประเทศ
ใดมีสัดส่วนของประชากรท่ีไม่รู้หนงัสือมากๆ ก็หมายถึงว่าประเทศนั้นยงัดอ้ยพฒันาอยู่มาก และ
การทราบถึงสัดส่วนของประชากรในวยัศึกษาเล่าเรียนก็ยอ่มมีส่วนช่วยในการวางแผนและนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาล 

คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009: 197-200) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal Factor Influencing Consumer Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อ ไดรั้บ 
อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง กนั
โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุ 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงการ 
ด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนั โดยสัมพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละบุคคล  

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการ ท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษทัท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ 
กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อจะตดัเตรียมสินคา้และบริการให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่ม 
บุคคลนั้นอยา่งเหมาะสม  

4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได้ (Income) จะมี 
ผลกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ สถานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได ้การออม 
อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการใชจ่้าย ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วน 
บุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจการซ้ือ  

5. การศึกษา (Education) ผูมี้การศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมี
คุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาน้อยกว่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้าง 
รายไดไ้ดสู้งกว่าผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยกวา่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 
มากกวา่หรือมีทางเลือกมากกวา่  
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6. รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลซ่ึง เก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรม (Activities) ท่ีเขาท าส่ิงท่ีเขาสนใจ (Interests) และความคิดเห็นของเขา (Opinions) 
รูปแบบการด ารงชีวิตข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมยอ่ย ชั้นสังคม หรือกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล ท่ีแตกต่าง
กนั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หนา้ 41) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ รายได ้การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการ
ว ัดมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคัญ และคนท่ี มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

1) เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั 
คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย
ไม่ได้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วน
ตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั ดงันั้นนกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวั
แปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจาก
การท่ีสตรีท างานมากข้ึน 

2) อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายตุ่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วน
ตลาด นักการตลาดได้ค้นควา้ความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัท่ีตลาดอายุส่วนนั้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและ
พฤติกรรมคนท่ีมีอายนุอ้ย มกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คน
ท่ีอายมุาก ในขณะคนท่ีอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลก
ในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้
ส่ือมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการรับรู้สารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความ
กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ
ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต ่า มกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมี
เวลาว่างพอก็จะใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหา
ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 
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4) รายได ้(Income) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาด
จะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย แต่อยา่งไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดอ้าจจะเป็นตวัช้ีการมี
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็น
เกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใช้
บ่อยมาก นกัการตลาด ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ 
เพื่อให้ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์อายุและ
อาชีพร่วมกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาได้น าลักษณะด้านประชากรศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายรับต่อวนั ของนกัเรียน นกัศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา 
ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อระดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือเคร่ือง
เขียนและจ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือเคร่ืองเขียนโดยเฉล่ีย (บาท/เทอม) 
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ศาสตราจารย ์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler,2546) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ 
ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกคา้และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้ (Tangigle Products) 
และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า 
(Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 

ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มี
ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็น
แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่
วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
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ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร
หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง ความ
พึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียง
แค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา 
อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจ 
ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ไดก้ล่าว ไวว้า่ แนวความคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดสาหรับ
ธุรกิจการให้บริการ (Market Mix) ในหนงัสือการ บริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) จะเป็นล าดบัขั้นโดยพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีผ่านกระบวนการ
ตดัสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสม การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 
คือ 1) ผลิตภณัฑ์ และบริการ 2) ราคา 3) การจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลและ
พนกังาน 6) การสร้างและ การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ  

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
การท่ีกิจการมีสินคา้และบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินคา้และบริการอยู่ในระดบัท่ี ผูบ้ริโภคยอมรับได้
และยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม ลูกคา้สามารถเขา้ถึงได้
อยา่งสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกคา้เกิดความสนใจ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการอยา่งถูกตอ้ง  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงั ต่อไปน้ี  
2.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย การบริโภค
หรือการใชบ้ริการนั้นสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจโดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงท่ี
สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น รูปแบบ บรรจุภณัฑ์ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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ความมีช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั จาหน่าย นอกจากน้ี ตวัผลิตภณัฑ์ท่ีนาเสนอขายนั้น สามารถ
เป็นไดท้ั้งในรูปแบบของการมีตวัตนและการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่วา่ผลิตภณัฑ์นั้นๆ จาเป็นตอ้งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
เหล่านั้น ทั้งน้ีการก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรจะตอ้งค านึงและให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

(1) ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product/Service Differentiation) หรือ ความความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) เพื่อให้สินคา้และบริการ ของกิจการมีความแตกต่าง
อยา่งโดดเด่น  

(2) องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ การบรรจุภณัฑต์ราสินคา้ เป็นตน้  

(3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ ผลิตภณัฑ์เพื่อ
แสดงต าแหน่งของผลิตภณัฑ์วา่อยูใ่นส่วนใดของตลาด ซ่ึงจะมีความแตกต่าง (Differentiation) และ
มีคุณค่า (Value) ในจิตใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

(4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์มี ความใหม่ โดยการ
ปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน (New and Improved) อย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีจะตอ้ง ค านึงถึง
ความสามารถของบริษทัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ  

(5) กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ (Product 
Line)  
2.1.2 ดา้นราคา (Price)  

ราคา หมายถึง จ านวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภณัฑ์ สินคา้และ บริการของ
กิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภณัฑ ์
สินคา้และบริการนั้นๆ อย่างคุม้ค่ากบัจานวนเงินท่ีจ่ายไป นอกจากน้ี ยงัอาจหมายถึงคุณค่าของ
ผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินซ่ึงลูกคา้ใชใ้นการ เปรียบเทียบระหวา่งราคา (Price) ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไป 
กบัคุณค่า (Value) ท่ีลูกคา้จะไดรั้บกลบัมาจาก ผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงหากวา่คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้ก็จะ
ทาการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ในขณะท่ีการก าหนด
กลยทุธ์ดา้นราคา ดงัน้ี  

- สถานการณ์ สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขนัในตลาด 
- ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ 
- คุณค่าท่ีรับรู้ไดใ้นสายตาของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
- ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง  
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2.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Channel Distribution)  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้และบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะ

น าสินคา้และบริการนั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการ ซ่ึงมี หลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งพิจารณา
ว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าและบริการสู่ผูบ้ริโภค ผ่านช่องทางใดจึงจะ
เหมาะสมมากท่ีสุด (THbusinessinfo, 2558)  

- จดัจ าหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง (Direct) 
- จดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง (Wholesaler) 
- จดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก (Retailer) 
- จ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก (Wholesaler and Retailer) 
- จ าหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน (Dealer)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ได ้ กล่าวไวว้า่ การเลือกท าเล

ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจ การให้บริการ เน่ืองจาก
ท าเลท่ีตั้งท่ีกิจการเลือกไวน้ั้น จะเป็นตวัก าหนดกลุ่มลูกค้าท่ีจะเขา้มาใช้บริการ ดังนั้นสถานท่ี
ให้บริการจึงควรครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี ความส าคญั
ของท าเลท่ีตั้ง (Location) จะมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจ แต่ละ
ประเภท โดยในส่วนของการก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัทั้ง 3 ส่วน ดงัน้ี  

(1) ลกัษณะและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจ  
(2) ความจ าเป็นในการใชค้นกลาง (Intermediary) เพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการของธุรกิจ  
(3) ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  

2.1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้าง ความจูงใจ 

(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความตอ้งการ (Need) และ ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในสินคา้และบริการ โดยส่ิงน้ีจะใช้ในการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้ เกิดความ
ตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่การส่งเสริม การตลาดนั้น
จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซ้ือสินคา้และ
บริการ หรืออาจเป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ
ก็เป็นได ้ทั้งน้ีจะตอ้งมีการใช้ เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อยา่งผสมผสานกนั 
หรือเรียกได้ว่าเป็น เคร่ืองมือ ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing 
Communication) ซ่ึงการจะใชเ้คร่ืองมือ ในรูปแบบใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของกลุ่มลูกคา้
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เป้าหมายด้วย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการจะประกอบไปด้วย 5 
เคร่ืองมือหลกั ดงัน้ี  

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ แก่ผูท่ี้ไดรั้บสารจากโฆษณา ดงักล่าว ซ่ึงการ
โฆษณาสามารถท าได้ในหลากหลายช่องทางการส่ือสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา 
หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ตามแต่ละพฤติกรรมของกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย  

2. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว หมายถึง 
การน าเสนอแนวความคิดของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงอาจจะมีทั้ง ในรูปแบบของการ
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทน หรือไม่ต้องมีการจ่ายเ งินเป็นค่าตอบแทนก็ได้ ส าหรับการ
ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารข้อมูลจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารท่ีเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นจากองค์กรถึงผูบ้ริโภคทัว่ไป หรือ จากองคก์รถึงองค์กรดว้ยกนั เป็น
ตน้  

3. การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคา้ท่ีมีการ ส่ือสารทั้งสอง
ทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) ซ่ึงผูข้ายและผูซ้ื้อจะ
ไดพ้บหนา้กนั มีการสอบถาม แลกเปล่ียนขอ้มูล และเสนอขายสินคา้และ บริการกนัโดยตรง  

4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ี จะช่วยเพิ่ม
ปริมาณการขายสินคา้และบริการ ให้มากข้ึน โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การลดราคา การแลกสินคา้
สมนาคุณ การแจกสินคา้ตวัอยา่ง การแถมสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
สินคา้และบริการ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในทา้ยท่ีสุด  

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่องทางการตลาดท่ี สามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงเพื่อน าเสนอสินคา้และบริการ โดยไม่มีความ จ าเป็นในการใชค้นกลาง
เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงาน ซ่ึงรูปแบบของช่องทางการตลาดทางตรง ไดแ้ก่ การตลาดทางโทรศพัท ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอ้ความผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จดหมายตรง เป็นตน้  
2.1.5 ดา้นบุคคล (People)  

ดา้นบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนกังานท่ีทางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ องคก์รต่างๆ 
ซ่ึงนบัรวมตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนกังาน
ทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนบัไดว้า่เป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญั เน่ืองจาก
เป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว้ 
นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความส าคญั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตร
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ไมตรี ต่อลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพนักบัองคก์รใน
ระยะยาว  
2.1.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใช้ สินคา้และ
บริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน 
รูปแบบของการจดัจ าหน่ายอาหาร การแต่งกายของพนกังานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ี
รวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจาเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทางดา้น การบริการ ท่ี
ควรจะตอ้งสร้างคุณภาพในภาพรวม ซ่ึงก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพท่ีลูกคา้ สามารถมองเห็น
ได ้ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้ให้ความพึงพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทาง กายภาพท่ี
แตกต่างไปจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน  
2.1.7 ดา้นกระบวนการ (Process)  

ดา้นกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบติัใน
ดา้นการบริการท่ีนาเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว โดยในแต่ละ
กระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงหากวา่
กิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกนั จะท าให้กระบวนการ โดยรวม
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ีกระบวนการทางานในดา้นของการ บริการ
จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการทางานท่ีชดัเจน เพื่อให้พนกังานภายในองค์กรทุกคน เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและราบร่ืน  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ แสดงในภาพท่ี 2.1 ดงัน้ี 
 
ผลติภัณฑ์  
- ลกัษณะเด่น 
- คุณภาพ 
- บรรจุภณัฑ ์
- การรับรอง 
- สายผลิตภณัฑ์ – ตรา
สินคา้ 

ราคา  
- ระดบัราคา 
- ส่วนลดราคา  
 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
- ชนิดของช่องทาง 
- ท าเลท่ีตั้งร้าน 
- การขนส่ง 
- การเก็บรักษา  
- การบริการ  
 

การส่งเสริมการตลาด  
- โฆษณา 
- ประชาสัมพนัธ์ 
- การส่งเสริมการขาย  
- การขายโดยบคุ คล 
- การตลาดทางตรง  
 

บุคคล  
- ลูกจา้ง 
- พนกังาน  

ลักษณะทาง กายภาพ
และการน าเสนอ  
-  การออกแบบ  
-  เคร่ืองมือ  
-  ป้ายต่างๆ  
-  เคร่ืองแต่งกาย  
พนกังาน  

กระบวนการ  
-  ล าดบัของกิจกรรม  
-  จ านวนขั้นตอน  
-  ความเก่ียวพนัของ  
ลูกคา้  
-  ความเก่ียวขอ้ง  
(มาก–นอ้ย)  

 

 
ภาพท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 
ท่ีมา: สมวงศ ์พงศส์ถาพร. (2551). The Secret of Service Marketing. p.102. 
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
2.3.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 
ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
โดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค ดงัน้ี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 
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2.3.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มี

ความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  

ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพ
ท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ี
เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาของ
ผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1 ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความ
ตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่มาทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใช้ผลิตภณัฑ์อย่าง
หน่ึงในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่สามารถหาสายพานเดิม
ได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท าให้รถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์า
ฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ
แมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ การ
เจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการใหม่ๆ 

1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เช่น 
การแต่งงาน การมีบุตร ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดข้ึน 

1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของสถานะทาง
การเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินชีวติเปล่ียนแปลง 

1.6 ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั แต่ละช่วงชีวิต และแต่
ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกลุ่มอา้งอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพ้นกังานหรือการตลาด
ทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเกิดความตอ้งการ
ข้ึนได ้
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เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้นหรือไม่ก็ได ้หากปัญหา
ไม่มีความส าคญัมากนัก คือจะแกไ้ขหรือไม่ก็ได้ แต่ถา้หากปัญหาท่ีเกิดข้ึนยงัไม่หายไป ไม่ลดลง
หรือกลบัเพิ่มข้ึนแลว้ ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็นแรงผลกัดนัให้พยายามแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน 
การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  

เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตร
สหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ.จุดขายสินคา้ บริษทัหรือ
ร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

2.3 แหล่งข่าวทัว่ไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดรั้บ
จากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้

ผูบ้ริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยู่เดิม ความรุนแรง
ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 
การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)  

เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดี
ท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
เก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห้อ
ให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยู่กบัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่
ด้วยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดัสินใจได้ง่ายข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 คุณสมบติั (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้งหรือมีความสามารถแค่
ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
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มองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะให้ความสนใจมาก
ท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.2 ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญัของคุณสมบติั 
(Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ (Salient 
Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ในระดบัแตกต่าง
กนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.3 ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อยี่ห้อของ
สินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ใน
อดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายี่ห้อข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอย่างของตรายี่ห้อ ซ่ึง
ความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละยี่ห้อแค่
ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขาตอ้งการ
แลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน าเอาปัจจยัส าหรับ
การตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของสินค้ามาพิจารณา
เปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด ก่อน
ตดัสินใจซ้ือต่อไป 
การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)  

โดยปกติแล้วผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior)  
หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะได้รับความพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รือ
อาจมีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไป
และอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ 
 

ท่ีมา. จาก Marketing Management (p. 275), by P. Kotler, 2003. 
 

สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Stage of the Buying Decision Process) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัความนึก
คิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทศันคติ (Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ 
การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึก
นึกคิดท่ีน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ 

- ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร 
- ประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
- ชนิดผลิตภณัฑ ์ตอ้งค านึงถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม 
- รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
- ตราผลิตภณัฑ์ ข้ึนอยู่กบัความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความมีช่ือเสียงของสินคา้

และการใหบ้ริการ 
- ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายราย ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดข้ึนอยู่กบับริการท่ี

ผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย 
- ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจว่า จะซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นจ านวนเท่าใด การตดัสินใจ

ซ้ือเก่ียวกบัปริมาณ ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและอตัราการใช ้
- เวลา เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้ว่าจะซ้ือจ านวนเท่าไร ก็มาตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ โอกาสใน

การซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 
- วธีิการช าระเงิน วธีิการช าระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผอ่น 
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2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปริวรรต ขาวผอ่ง และ วรัท วินิจ (2558) ท าการศึกษา เร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ ลูกจา้ง/
พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท 
จุดประสงคก์าร เดินทางคือท่องเท่ียว โดยสถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปแลว้ท าประกนัภยัอุบติัเหตุการ
เดินทางส าหรับบุคคลคือเดินทาง ภายในประเทศและ ระยะเวลาในการเดินทาง  4-7 วนั จากผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง
ส าหรับ บุคคล ของประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั อุบติัเหตุการเดินทางส่งบุคคล ไดด้งัน้ี ดา้นกระบวนการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดและ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  

Sanjay Sharma (2561) Creditor and Travel Insurance - Canada - June 2018 “The 
combination of an aging population, a boom in international travel and soaring health care costs 
are a confluence of factors that will strongly drive travel insurance sales in Canada.” - Sanjay 
Sharma, Senior Financial Services Analyst This report will look at the following areas: Over a 
third of Canadians have purchased travel insurance Most believe travel insurance is essential when 
leaving Canada A quarter of buyers find creditor insurance hard to understand.” การรวมกนัของ
ประชากรสูงวยัความเจริญในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพท่ีพุ่ง
สูงข้ึนเป็นจุดบรรจบของปัจจยัต่างๆท่ีจะผลกัดนัยอดขายประกนัการเดินทางในแคนาดาอย่างมาก 
ซานเจย ์ ชาร์มา นกัวิเคราะห์บริการดา้นการเงินอาวุโส รายงานน้ีจะกล่าวถึง มากกว่าหน่ึงในสาม
ของแคนาดาไดซ้ื้อประกนัการเดินทาง ส่วนใหญ่เช่ือวา่การประกนัการเดินทางเป็นส่ิงส าคญัเม่ือออก
จากประเทศแคนาดา หน่ึงในส่ีของผูซ้ื้อหาประกนัเจา้หน้ีท่ีเขา้ใจไดย้าก 
 Sam Marks (2561) Travel Insurance - UK - February 2018 “The travel insurance industry 
is driven by intense price competition, as many consumers draw on price comparison websites in 
order to find the best deal. At the same time, travel insurers are facing increased cost pressures, 
making it difficult to keep premiums down and maintain comprehensive levels of cover. Insurers 
can add value by educating consumers as to the benefits of finding balance between the amount of 
cover required and the price.” กล่าวคือ "อุตสาหกรรมประกนัภยัการเดินทางไดรั้บแรงหนุนจากการ
แข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงเน่ืองจากผูบ้ริโภคจ านวนมากใชเ้วบ็ไซตเ์ปรียบเทียบราคาเพื่อหาขอ้ตกลง
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ท่ีดีท่ีสุด ในเวลาเดียวกนั บริษทั ประกนัการเดินทางเผชิญความกดดนัดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนท าให้ยาก
ท่ีจะเก็บเบ้ียประกนัไวแ้ละรักษาระดบัครอบคลุมไวไ้ด ้ผูป้ระกนัตนสามารถเพิ่มมูลค่าดว้ยการให้
ความรู้แก่ผูบ้ริโภควา่เป็นประโยชน์ในการหาสมดุลระหวา่งจ านวนเงินท่ีตอ้งการและราคา" 



บทที ่3 
วธีิการวจัิย 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบของ
การส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงการเก็บขอ้มูลจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสรุปผลการวิจยั เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาวธีิการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.3 สมมติฐานของงานวจิยั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม ประชากรท่ีอยู่

อาศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู ้ท่ีอาศัย  ท างาน  หรือก าลังศึกษาในเขต 

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ซ่ึงจ านวนประชากร
ทั้งหมดมีขนาดใหญ่มากท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงได้ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างของการศึกษาน้ีตามแบบกรณีท่ีไม่ทราบประชากร ภายใตส้มมติฐานท่ีก าหนดว่า ขอ้มูลมีการ
กระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และมีค่าความ
คลาดเคล่ือน (Standard Deviation) ท่ีสามารถยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จึงสามารถค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
จากสูตรได ้ดงัน้ี  

  
  

   
 

 
ท่ีมา : เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1972) 
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โดยก าหนดให ้
  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

   =  ค่า   ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
         ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า 1.96  

   =  ค่าความคลาดเคล่ือนทั้งหมดท่ียอมรับได ้
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (Z = 1.96) และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม

ตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 (e = 0.05) จึงสามารถแทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

      
     

        
 

            384.16 
 จากการค านวณขา้งตน้ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 384.16 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 400 ชุด เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้
ขอ้มูลไดไ้ม่ครบสมบูรณ์ 
 3.1.3 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่างว่ามีขนาดเท่าใดจึงไดใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) โดยการเลือกแจกแบบสอบถามให้
เฉพาะผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ถือเป็น
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และทางผูว้ิจยัจะใช้การแจกแบบสอบถามในการส ารวจ เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลไดง่้าย  
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั  
ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม ดงัน้ี  

3.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  
  3.2.1.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  
  1. เพศ (Gender) 
  2. อาย ุ(Age) 
  3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) 
  4. การศึกษา (Education) 
  5. อาชีพ (Occupation) 
  6. รายได ้(Income)  
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  3.2.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  
  1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
  2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
  3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
  4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) 
  6. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
  7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3.2.2 ตวัแปรตาม 
ตวัแปรตามของงานวิจัยน้ี คือ การตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบินของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.3 สมมติฐานของงานวจิยั  

จากตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปร ดงักล่าวมา
ก าหนดเป็นสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี  

3.3.1 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
3.3.2 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านราคามีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นกระบวนการดา้นการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั  

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ 
ครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามในลกัษณะของการตรวจสอบ
รายการ (Check-List)  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน และขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินค่าน ้ าหนกั
ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
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ระดบัคะแนน 5 =  มากท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 4 =  มาก  
ระดบัคะแนน 3 =  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 =  นอ้ย  
ระดบัคะแนน 1 =  นอ้ยท่ีสุด 

เกณฑใ์นการแปรคะแนนเฉล่ียส าหรับระดบัความพึงพอใจ โดยผลจาการค านวณจะใชสู้ตรการ
หาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัต่อไปน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   
พิสัย

จ านวนชั้น
 

        =   
   

 
 

        =   0.8 
โดยไดมี้การแปลผลของคะแนนท่ีไดจ้ากความคิดเห็นและการตดัสินใจตามแต่ละ ระดบัชั้น ดงัน้ี  

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด/ตดัสินใจซ้ืออยา่งแน่นอน 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มาก/อาจจะตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง/ไม่แน่ใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ  
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย/อาจจะตดัสินใจไม่ซ้ือ 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด/ตดัสินใจไม่ซ้ืออยา่งแน่นอน 

3.5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ท่ีได้รับขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามแก่ผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางโดยตรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และประหยดั
ค่าใชจ่้าย โดยจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม 
2561 
3.6 การสรุปผลและวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวจิยั  

การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 
2 ส่วน ดงัน้ี  
 3.6.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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  3.6.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพและรายได ้รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  3.6.1.2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.6.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
การทดสอบสมมติฐานงานวจิยั (Hypothesis Test) ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี  
  3.6.2.1 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินท่ี
แตกต่างกนัหรือไม ่ 
  3.6.2.2 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นการจบักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัเขา้ดว้ยกนัโดยตวัแปรท่ีอยูใ่น Factor เดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั คือ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก
อาจจะสัมพนัธ์กนัในทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกนั) หรือทางลบ (ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม) ส่วนตวั
แปรท่ีอยูค่นละ Factor คือ ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย  
  3.6.2.3 วิธีการทดสอบไคสแควร์(Chi-Square Test) ซ่ึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีใช้กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ หรือขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีแบ่งเป็นช่วง และขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแจกแจง
แบบปกติตวัเลขท่ีน ามาวเิคราะห์ในทดสอบไคสแควร์เป็นความถ่ีของแต่ละระดบัของตวัแปรท่ีตอ้งการ
ศึกษา การทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม คือ  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) กบั ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีระดบั
นยัส าคญัร้อยละ 95 วา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 



บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ผูศึ้กษาด าเดินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื้นท่ี

เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400  ตวัอยา่ง ขอ้มูลไดน้ ามาวเิคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือประกนัภยั

การเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจโดยรวมใน

การซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการ

ตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน จ าแนกตามเพศ ใช้การทดสอบค่า (t-test for 

Independent Samples) จ าแนกตามอาย ุจ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาระดบัการศึกษา จ าแนกตาม

อาชีพ จ าแนกตามรายได ้ใชก้ารทดสอบ (f-test One Way Analysis of Variance) ถา้พบการแตกต่าง

จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการ scheffe 

สัญลกัษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผูศึ้กษาไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

n แทน จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

   แทน ค่าเฉล่ีย 

S.D. แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

 f-test แทน ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 

กลุ่ม 

 SS แทน ผลบวกของส่วนเบ่ียงเบนก าลงัสอง 

 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 

 MS แทน ค่าความแปรปรวน 
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 ** แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นของความมีนยัส าคญั 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบิน 

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) ดงัแสดงในตารางโดยมีขอ้มูลลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ชาย 193 48.2 
- หญิง 207 51.8 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.8 และเพศชาย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ต ่ากวา่ 20 ปี 81 20.2 
- 20 – 30 ปี 115 28.8 
- 31 – 40 ปี 106 26.5 
- 41 – 50 ปี 58 14.5 
- มากกวา่ 50 ปี 40 10.0 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.8 รองงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อายุต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 

81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 อายุ 41-50 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ อายุมากกวา่ 50 ปี 

จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 

  



 47 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- โสด 259 64.8 
- สมรส 127 31.8 
- หยา่ร้าง 14 3.5 
- หมา้ย 0 0 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพครอบครัวโสด จ านวน 259 

คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และ หย่าร้าง 

จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  ส่วนหมา้ย ไม่มี 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ต ่ากวา่ปริญญาตรี 109 27.2 
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 253 63.2 
- ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 36 9.0 
- สูงกวา่ปริญญาโท 2 0.5 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า จ  านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 109 คน คิด

เป็นร้อยละ 27.2 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ สูงกวา่ปริญญาโท 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- นกัเรียน/นกัศึกษา 89 22.2 
- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 56 14.0 
- พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 230 57.5 
- ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 25 6.2 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.2 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้

 

รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ต ่ากวา่ 15,000 บาท 100 25.0 
- 15,000 – 30,000 บาท 157 39.2 
- 30,001 – 45,000 บาท 101 25.2 
- 45,001 – 60,000 บาท 28 7.0 
- 60,001 – 75,000 บาท 5 1.2 
- มากกวา่ 75,000 บาท 9 2.2 

รวม 400 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได ้15,000 – 30,000 บาท จ านวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาคือ 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.0 มากกวา่ 75,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ 60,001 – 75,000 บาท จ านวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 จากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินใน

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รูปแบบการซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน สถานท่ีท่ีเคย

เดินทางไปแลว้ท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ลกัษณะแผนท่ีเลือกท าเป็นแผนประกนัภยั

การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีความคุม้ครอง ทุนประกนัท่ีเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด

ส าหรับการซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน บริษทัประกนัภยัท่ีมีประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีรู้จกั และ บริษทัท่ี

เลือกท าประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบการซ้ือประกนัภยั

การเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

รูปแบบการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- รายเท่ียว 366 91.50 
- รายปี 34 8.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินเป็นรายเท่ียวจ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ การซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินเป็นรายปีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีท่ีเคยเดินทางไป

แลว้ท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

สถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปแลว้ท าประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- ในประเทศ 243 60.8 
- ทวปีเอเชีย  207 51.8 
- ทวปีอเมริกาเหนือ 19 4.8 
- ทวปีอเมริกาใต ้ 10 2.5 
- ทวปียโุรป  40 10.0 
- ทวปีแอฟริกา  6 1.5 
- ทวปีออสเตรเลีย 11 2.8 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปแล้วท า

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน คือ ในประเทศ จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา

คือ ทวีปเอเชีย จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ทวีปยุโรป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 

ทวปีอเมริกาเหนือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย 4.8 ทวปีออสเตรเลีย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

ทวปีอเมริกาใต ้จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และทวปีแอฟริกา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะแผนท่ีเลือกท าเป็น

แผนประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีความคุม้ครอง 

 

ลกัษณะแผนท่ีเลือกท าเป็นแผนประกนัภยัการเดินทาง
ดว้ยเคร่ืองบินมีความคุม้ครอง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ และสายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ 

315 78.8 

- ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 286 71.5 
- ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 62 15.5 
- ค่าเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง / 

ค่าส่งศพกบัประเทศ  
98 24.5 

- อุบติัเหตุท่ีเกิดในระหว่างการเดินทาง (เช่น 
กระเป๋าสูญหาย กระเป๋าช ารุด เท่ียวบินล่าช้า 
เป็นตน้) 

183 45.8 

- อ่ืนๆ 0 0 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลักษณะแผนท่ีเลือกท าเป็นแผน

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีความคุม้ครองท่ีเลือกท ามาท่ีสุดคือ การเสียชีวิต การสูญเสีย

อวยัวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา

คือค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อุบติัเหตุท่ีเกิดในระหวา่ง

การเดินทาง (เช่น กระเป๋าสูญหาย กระเป๋าช ารุด เท่ียวบินล่าชา้ เป็นตน้) จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อย

ละ 45.8 ค่าเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง / ค่าส่งศพกบัประเทศ จ านวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.5 และ ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก จ านวน 62 ตน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามทุนประกนัท่ีเลือกซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

ทุนประกนัท่ีเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- ต ่ากวา่ 500,000 บาท  205 51.2 
- 500,000 บาท  91 22.8 
- 1,000,000 บาท  67 16.8 
- 1,500,000 บาท  23 5.8 
- 2,000,000 บาท  6 1.5 
- มากกวา่ 2,000,000 บาท  8 2.0 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทุนประกนัท่ีเลือกซ้ือประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบินต ่ากวา่ 500,000 บาท จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ ทุน

ประกนัภยั 500,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ทุนประกนัภยั 1,000,000 บาท จ านวน 

67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ทุนประกนัภยั 1,500,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ทุน

ประกนัภยั มากกว่า2,00,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ ทุนประกนัภยั 2,00,000 

บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามทุนประกนัท่ีเลือกซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- บิดา มารดา 161 40.2 
- บุตร 38 9.5 
- ภรรยา สามี 4 1.0 
- เพื่อน 2 0.5 
- ตวัท่านเอง 195 48.8 
- อ่ืนๆ 0 0 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินซ่ึงส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.8 รองลงมาคือ บิดา มารดา จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 บุตร จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.5 ภรรยา สามี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ เพื่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด

ส าหรับการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท า
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีช่วย
แบ่งเบาภาระความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 

295 73.8 

- ประกนัภยัมีเง่ือนไขในการคุม้ครองท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของท่าน  

51 12.8 

- ตอ้งการบริการท่ีครบวงจร เพื่อช่วยแกไ้ข 24 6.0 

- ปัญหาใหก้บัท่านหากเกิดอุบติัเหตุ  4 1.0 

- มีส่วนลดจูงใจในการท าประกนัภยั  21 5.2 

- เพื่อป้องกนัและคุม้ครองตนเอง ทรัพยสิ์น 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  

21 5.2 

- การท าประกนัภยัของท่านเป็นไปดว้ยความไม่
ตั้งใจ เช่น เพื่อนท่ีเป็นพนกังานขายชกัชวน 
เป็นตน้  

0 0 

- ถูกบงัคบัท าจากVISAของประเทศท่ีจะ
เดินทางไป 

5 1.2 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน คือ เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท าประกนัภยัการ

เดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีช่วยแบ่งเบาภาระความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.8 รองลงมาคือ ประกนัภยัมีเง่ือนไขในการคุม้ครองท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน จ านวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตอ้งการบริการท่ีครบวงจร เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาให้กบัท่านหากเกิดอุบติัเหตุ 
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จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย 6.0 เพื่อป้องกนัและคุม้ครองตนเอง ทรัพยสิ์น ตลอดจนบุคคลภายนอก 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ถูกบงัคบัท าจากVISAของประเทศท่ีจะเดินทางไป จ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ มีส่วนลดจูงใจในการท าประกนัภยั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วน

การท าประกนัภยัของท่านเป็นไปดว้ยความไม่ตั้งใจ เช่น เพื่อนท่ีเป็นพนกังานขายชกัชวน เป็นตน้ 

ไม่มีผูเ้ลือก 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

  

แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- โทรทศัน์ 107 26.8 
- วทิย ุ 12 3.0 
- หนงัสือพิมพ ์ 15 3.8 
- อินเตอร์เน็ต 314 78.5 
- พนกังานขาย / ตวัแทน 125 31.2 
- อ่ืนๆ 1 0.2 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมากท่ีสุดคือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 

รองลงมาคือ พนกังานขาย / ตวัแทน จ านวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 โทรทศัน์ จ  านวน 107 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 หนงัสือพิมพ ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 วิทยุ จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.0 และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัน าเท่ียว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.2  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบริษทัประกนัภยัท่ีมี

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีรู้จกั 

 

บริษทัประกนัภยัท่ีมีประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินท่ีรู้จกั 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- กรุงเทพประกนัภยั  309 77.2 
- นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์  43 10.8 
- เอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์  49 12.2 
- แอกซ่าประกนัภยั 110 27.5 
- อาคเนยป์ระกนัภยั  106 26.5 
- อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยั 86 21.5 
- เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ 54 13.5 
- ทูนประกนัภยั 20 5.0 
- เอม็เอสไอจี ประกนัภยั   97 24.2 
- ชบับส์ามคัคีประกนัภยั 14 3.5 
- อ่ืนๆ 2 0.5 

 

 จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่iรู้จกับริษทัประกนัภยัท่ีมีประกนัภยั

การเดินทางด้วยเคร่ืองบินท่ีมากท่ีสุดคือ กรุงเทพประกนัภยั จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 

รองลงมาคือ แอกซ่าประกนัภยั จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อาคเนยป์ระกนัภยั จ านวน 106 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 เอ็มเอสไอจี ประกนัภยั จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อลิอนัซ์ ซี.พี 

ประกนัภยั จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 เอ็มบีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วิส จ านวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.5 เอช ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 นิวแฮมพเ์ชอร์

อินชวัรันส์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ทูนประกนัภยั จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ซบับ์

สามคัคีประกนัภยั จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบริษัทท่ีเลือกท า

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

บริษทัท่ีเลือกท าประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

- กรุงเทพประกนัภยั  255 63.8 
- นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์  28 7.0 
- เอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์  38 9.5 
- แอกซ่าประกนัภยั 71 17.8 
- อาคเนยป์ระกนัภยั  67 16.8 
- อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยั 55 13.8 
- เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ 39 9.8 
- ทูนประกนัภยั 9 2.2 
- เอม็เอสไอจี ประกนัภยั   73 18.2 
- ชบับส์ามคัคีประกนัภยั 10 2.5 
- อ่ืนๆ 3 0.8 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท าประกันภยักับบริษัท

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีมากท่ีสุดคือ กรุงเทพประกนัภยั จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.8 รองลงมาคือ เอ็มเอสไอจี ประกนัภยั จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 แอกซ่าประกนัภยั 

จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อาคเนยป์ระกนัภยั จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อลิอนัซ์ ซี.

พี ประกนัภยั จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 เอ็มบีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วิส จ านวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.8 เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 นิวแฮมพ์

เชอร์อินชวัรันส์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ซับบส์ามคัคีประกนัภยั จ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.5 ทูนประกนัภยั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.8 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจโดยรวมในการซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

 จากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจโดยรวม

ในการซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ตลอดจนสถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์

ดงักล่าวปรากฏในตาราง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ ์

 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยั 

161 
(40.2) 

171 
(42.8) 

68 
(17.0) 

- - 4.23 0.72 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

2. ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบติัเหตุ 

169 
(42.2) 

184 
(46.0) 

47 
(11.8) 

- - 4.30 0.67 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

3. ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เจบ็ป่วย 

174 
(43.5) 

174 
(43.5) 

52 
(13.0) 

- - 4.30 0.69 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4. ค่าชดเชยในกรณีท่ี
กระเป๋าสูญหาย/ เงินส่วนตวั 

159 
(39.8) 

169 
(42.2) 

57 
(14.2) 

15 
(3.8) 

- 4.18 0.81 
เห็นดว้ย
มาก 

5. ค่าชดเชยในกรณีท่ี
กระเป๋าล่าชา้ 

126 
(31.5) 

170 
(42.5) 

87 
(21.8) 

9 
(2.2) 

8 
(2.0) 

3.99 0.90 เห็นดว้ย
มาก 

6. ค่าชดเชยในกรณีบอกเลิก
การเดินทาง และลดจ านวน
วนัเดินทาง 

130 
(32.5) 

163 
(40.8) 

98 
(24.5) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.03 0.84 เห็นดว้ย
มาก 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ความรับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

109 
(27.2) 

166 
(41.5) 

117 
(29.2) 

8 
(2.0) 

- 3.94 0.80 
เห็นดว้ย
มาก 

8. ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

123 
(30.8) 

182 
(45.5) 

77 
(19.2) 

17 
(4.2) 

1 
(0.2) 

4.02 0.83 
เห็นดว้ย
มาก 

9. ค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

131 
(32.8) 

168 
(42.0) 

88 
(22.0) 

7 
(1.8) 

6 
(1.5) 

4.03 0.87 
เห็นดว้ย
มาก 

10. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
เยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ 

127 
(31.8) 

149 
(37.2) 

106 
(26.5) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

3.96 0.89 
เห็นดว้ย
มาก 

11. ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
เคล่ือนยา้ยเพื่อการ
รักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่ง
ศพกลบัประเทศ 

147 
(36.8) 

148 
(37.0) 

91 
(22.8) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 

4.06 0.89 เห็นดว้ย
มาก 

12. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

176 
(44.0) 

163 
(40.8) 

55 
(13.8) 

6 
(1.5) 

- 4.27 0.75 เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

รวม 4.11 0.61 
เห็นดว้ย
มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.16 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาค่า

รักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 

ส่วนความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

 

ดา้นราคา 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ค่าใชจ่้ายในการท า
ประกนั (เบ้ีย
ประกนัภยั) 

140 
(35.0) 

165 
(41.2) 

89 
(22.2) 

5 
(1.2) 

1 
(0.2) 

4.10 0.80 
เห็นดว้ย
มาก 

2. สามารถช าระเงิน
ไดด้ว้ยบตัรเครดิต 

141 
(35.2) 

182 
(45.5) 

72 
(18.0) 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

4.15 0.76 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 4.12 0.70 
เห็นดว้ย
มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.17 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก เก่ียวกบัสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิตเป็นอนัดบัแรก ส่วนค่าใชจ่้ายในการ

ท าประกนั (เบ้ียประกนัภยั) รองลงมา 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย 

 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ซ้ือจากบริษทั
ประกนัภยัท่ีท่าน
รู้จกัโดยตรง  

119 
(29.8) 

167 
(41.8) 

100 
(25.0) 

14 
(3.5) 

- 3.98 0.83 
เห็นดว้ย
มาก 

2. ซ้ือจากตวัแทนท่ี
ท่านรู้จกั 

68 
(17.0) 

175 
(43.8) 

121 
(30.2) 

25 
(6.2) 

11 
(2.8) 

3.66 0.93 
เห็นดว้ย
มาก 

3. ซ้ือจากบริษทัน า
เท่ียว 

70 
(17.5) 

156 
(39.0) 

137 
(34.2) 

25 
(6.2) 

12 
(3.0) 

3.62 0.95 
เห็นดว้ย
มาก 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/บริษทั
จดัหางาน 

47 
(11.8) 

142 
(35.5) 

139 
(34.8) 

44 
(11.0) 

28 
(7.0) 

3.34 1.05 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

80 
(20.0) 

176 
(44.0) 

101 
(25.2) 

28 
(7.0) 

15 
(3.8) 

3.70 0.99 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 3.66 0.68 
เห็นดว้ย
มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.18 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มี

ความเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเก่ียวกบัซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง เป็นอนัดบั

หน่ึง รองลงมาซ้ือจากอินเตอร์เน็ตและซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนซ้ือจาก

สถานศึกษา/บริษทัจดัหางานเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ

ส่งเสริมการขาย 

 

ดา้นการส่งเสริม 
การขาย 

ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆทาง โทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

110 
(27.5) 

209 
(52.2) 

72 
(18.0) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.04 0.76 
เห็นดว้ย
มาก 

2. ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ี
เคยใชบ้ริการ เช่น รีววิ
ผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

91 
(22.8) 

198 
(49.5) 

103 
(25.8) 

3 
(0.8) 

5 
(1.2) 

3.92 0.79 
เห็นดว้ย
มาก 

3. มีการใหข้องแถม
หรือของช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรม ์

64 
(16.0) 

172 
(43.0) 

139 
(34.8) 

19 
(4.8) 

6 
(1.5) 

3.67 0.83 
เห็นดว้ย
มาก 

4. มีการแจง้ข่าวสาร
ต่างๆเก่ียวกบับริษทั
ผา่นทางตวัแทนขาย
ประกนั 

55 
(13.8) 

187 
(46.8) 

138 
(34.5) 

14 
(3.5) 

6 
(1.5) 

3.68 0.81 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 3.83 0.60 
เห็นดว้ย
มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.19 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน การส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี

ความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์

อินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาซ้ือค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใช้บริการ เช่น รีวิวผา่นเวบ็ไซต์
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ของบริษทั และมีการแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผ่านทางตวัแทนขายประกนัเป็นอนัดบัท่ี 2 

และ  3 ส่ วน มีก า รให้ ข องแถมห รือของช า ร่ ว ย เ ม่ื อ ซ้ื อก รมธ รรม์ เ ป็ นอันดับ สุ ดท้า ย 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการดา้นการบริการ 

 

ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อพนกังาน
ขายประกนัภยั 

144 
(36.0) 

169 
(42.2) 

73 
(18.2) 

14 
(3.5) 

- 4.11 0.82 
เห็นดว้ย
มาก 

2. มีพนกังานคอยให้
ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

136 
(34.0) 

174 
(43.5) 

83 
(20.8) 

7 
(1.8) 

- 4.10 0.78 
เห็นดว้ย
มาก 

3. มีการท างานท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและมีมาตรฐาน 

139 
(34.8) 

176 
(44.0) 

82 
(20.5) 

3 
(0.8) 

- 4.13 0.75 
เห็นดว้ย
มาก 

4. มีบริการจดัส่ง
กรมธรรมท่ี์รวดเร็ว 

126 
(31.5) 

174 
(43.5) 

97 
(24.2) 

3 
(0.8) 

- 4.06 0.77 
เห็นดว้ย
มาก 

5. การเรียกร้องสินไหมมี
ขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

145 
(36.2) 

169 
(42.2) 

78 
(19.5) 

8 
(2.0) 

- 4.13 0.79 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 4.10 0.68 
เห็นดว้ย
มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.20 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากเก่ียวกบัการเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็วเป็น

อนัดบัหน่ึง รองลงมามีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน และความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดต่อพนักงานขายประกนัภยัเป็นอนัดับท่ี 2 และ 3 ส่วนมีบริการจดัส่งกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วเป็น

อนัดบัสุดทา้ย 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

บุคคล 

 

ดา้นบุคคล 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของพนกังาน/
ตวัแทน 

106 
(26.5) 

186 
(46.5) 

106 
(26.5) 

2 
(0.5) 

- 3.99 0.74 
เห็นดว้ย
มาก 

2. พนกังานใหค้ าแนะน า
และค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย 

136 
(34.0) 

185 
(46.2) 

79 
(19.8) 

- - 4.14 0.72 
เห็นดว้ย
มาก 

3. พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบัการ
ประกนัภยั 

143 
(35.8) 

181 
(45.2) 

70 
(17.5) 

6 
(1.5) 

- 4.15 0.76 
เห็นดว้ย
มาก 

4. พนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์และมีความเป็น
กนัเอง 

121 
(30.2) 

194 
(48.5) 

82 
(20.5) 

3 
(0.8) 

- 4.08 0.73 
เห็นดว้ย
มาก 

5. พนกังานมีความเสมอ
ภาคในการใหบ้ริการ 

126 
(31.5) 

187 
(46.8) 

85 
(21.2) 

2 
(0.5) 

- 4.09 0.74 
เห็นดว้ย
มาก 

6. พนกังานสามารถ
แกปั้ญหาของลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว 

144 
(36.0) 

180 
(45.0) 

76 
(19.0) 

- - 4.17 0.72 
เห็นดว้ย
มาก 

7. พนกังานมีบุคลิกภาพ
และการแต่งกายท่ีดี 

103 
(25.8) 

192 
(48.0) 

99 
(24.8) 

6 
(1.5) 

- 3.98 0.75 
เห็นดว้ย
มาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

บุคคล (ต่อ) 

 

ดา้นบุคคล 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

8. รู้จกักบั
พนกังานเป็นการ
ส่วนตวั 

72 
(18.0) 

186 
(46.5) 

97 
(24.2) 

32 
(8.0) 

13 
(3.2) 

3.68 0.97 
เห็นดว้ย
มาก 

รวม 4.04 0.57 
เห็นดว้ย
มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.21 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นบุคคล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นด้วยมากเก่ียวกบัพนักงานสามารถแก้ปัญหาของลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วเป็นอนัดบัหน่ึง 

รองลงมามีพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั และพนกังานให้ค  าแนะน าและ

ค าปรึกษาอย่างถูกตอ้ง ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนมีรู้จกักบัพนกังานเป็นการ

ส่วนตวัเป็นอนัดบัสุดทา้ย  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระดบัความส าคญั 

   S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีส านกังานเป็นหลกั
เป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 

152 
(38.0) 

178 
(44.5) 

62 
(15.5) 

8 
(2.0) 

- 4.18 0.76 
เห็น
ดว้ย
มาก 

2. มีการจดัรูปแบบของ
ส านกังานท่ีโดดเด่น
สะดุดตา 

94 
(23.5) 

171 
(42.8) 

125 
(31.2) 

10 
(2.5) 

- 3.87 0.80 
เห็น
ดว้ย
มาก 

3. มีอุปกรณ์ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

84 
(21.0) 

192 
(48.0) 

121 
(30.2) 

3 
(0.8) 

- 3.89 0.73 
เห็น
ดว้ย
มาก 

4. ความมีระเบียบภายใน
ส านกังาน และ ความ
สะอาดของสถานท่ี 

100 
(25.0) 

196 
(49.0) 

98 
(24.5) 

6 
(1.5) 

- 3.97 0.75 
เห็น
ดว้ย
มาก 

5. มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

92 
(23.0) 

193 
(48.2) 

96 
(24.0) 

19 
(4.8) 

- 3.90 0.81 
เห็น
ดว้ย
มาก 

6. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
109 

(27.2) 
153 

(38.2) 
119 

(29.8) 
19 

(4.8) 
- 3.88 0.87 

เห็น
ดว้ย
มาก 

7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ 
150 

(37.5) 
179 

(44.8) 
63 

(15.8) 
8 

(2.0) 
- 4.18 0.76 

เห็น
ดว้ย
มาก 

รวม 3.98 0.59 
เห็น
ดว้ย
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.22 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มี

ความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเก่ียวกบัมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง 

รองลงมามีมีเว็บไซต์ท่ีดูน่าเช่ือถือ และความมีระเบียบภายในส านักงาน และ ความสะอาดของ

สถานท่ีเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 มีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตาเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.11 0.61 เห็นดว้ยมาก 
2. ดา้นราคา 4.12 0.70 เห็นดว้ยมาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.66 0.68 เห็นดว้ยมาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.83 0.60 เห็นดว้ยมาก 
5. ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 4.10 0.68 เห็นดว้ยมาก 
6. ดา้นบุคคล 4.04 0.57 เห็นดว้ยมาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.98 0.59 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.98 0.64 เห็นดว้ยมาก 
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.64 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากดา้นราคาเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการดา้นการบริการตามล าดบั  
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ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 ผูศึ้กษาจะทดสอบสมมิฐานดว้ยค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมี 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ สมมติฐานท่ี 1 ส่วนสมมติฐานท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 ผูว้ิจยัจะทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ ตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance : ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซ่ึงผลการ

ทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1 เพศ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั   

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 

t - value Sig. 
   S.D.    S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.08 0.62 4.14 0.60 -0.935 0.350 
2. ดา้นราคา 4.05 0.71 4.18 0.70 -1.874 0.062 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.69 0.65 3.63 0.72 .937 0.349 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.79 0.62 3.86 0.58 -1.115 0.265 
5. ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 4.07 0.67 4.14 0.69 -.995 0.320 
6. ดา้นบุคคล 4.01 0.56 4.06 0.59 -.913 0.362 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.97 0.56 4.00 0.63 -.465 0.642 

รวม 27.66 0.27 28.00 0.23 -1.036 0.301 
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยั 

4.15 0.752 4.31 0.683 -2.214 0.270 

2. ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบติัเหตุ 

4.28 0.680 4.33 0.660 -0.727 0.468 

3. ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เจบ็ป่วย 

4.27 0.716 4.33 0.661 -0.853 0.394 

4. ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋า
สูญหาย/ เงินส่วนตวั 

4.13 0.855 4.22 0.769 -1.077 0.282 

5. ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

3.94 0.942 4.04 0.852 -1.066 0.287 

6. ค่าชดเชยในกรณีบอกเลิก
การเดินทาง และลดจ านวน
วนัเดินทาง 

4.03 0.863 4.03 0.812 -0.037 0.971 

7. ความรับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.91 0.824 3.97 0.782 -0.801 0.424 

8. ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.97 0.886 4.07 0.779 -1.123 0.262 

9. ค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

4.02 0.872 4.03. 0.867 -0.151 0.880 

10. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
เยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ 

3.98 0.835 3.93 0.948 0.524 0.601 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
11. ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
เคล่ือนยา้ยเพื่อการ
รักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.07 0.830 4.06 0.922 0.107 0.915 

12. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

4.21 0.798 4.33 0.702 -1.546 0.123 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ี

ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. ค่าใชจ่้ายในการท าประกนั 
(เบ้ียประกนัภยั) 

4.03 0.826 4.16 0.769 -1.675 0.095 

2. สามารถช าระเงินไดด้ว้ย
บตัรเครดิต 

4.08 0.790 4.21 0.724 -1.717 0.087 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกัโดยตรง 

3.89 0.808 4.06 0.842 -2.139 0.033** 

2. ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 3.64 0.932 3.68 0.922 -0.473 0.636 
3. ซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว 3.64 0.908 3.59 0.980 0.510 0.610 
4. ซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทั
จดัหางาน 

3.49 0.974 3.20 1.100 2.727 0.007** 

5. ซ้ือจากอินเตอร์เน็ต 3.80 0.909 3.59 1.052 2.130 0.034 
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ี

มีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั

โดยตรง พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลของเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 77 

ตารางท่ี 4.28 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้าน

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นส่งเสริมการ

ขาย 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ
ทาง โทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 

4.08 0.812 4.00 0.714 1.018 0.309 

2. ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคย
ใชบ้ริการ เช่น รีวิวผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.89 0.882 3.95 0.691 -0.764 0.445 

3. มีการใหข้องแถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม ์

3.54 0.854 3.80 0.835 -3.058 0.002** 

4. มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทัผา่นทาง
ตวัแทนขายประกนั 

3.66 0.863 3.69 0.758 -0.339 0.735 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมี

ผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี มีการให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือ

ซ้ือกรมธรรม ์พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการ

ดา้นการบริการ 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. ความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อพนกังานขาย
ประกนัภยั 

4.08 0.838 4.13 0.805 -0.579 0.563 

2. มีพนกังานคอยให้
ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

4.08 0.777 4.12 0.786 -0.489 0.625 

3. มีการท างานท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและมีมาตรฐาน 

4.08 0.738 4.17 0.767 -1.144 0.253 

4. มีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์
รวดเร็ว 

4.01 0.777 4.10 0.753 -1.190 0.235 

5. การเรียกร้องสินไหมมี
ขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

4.09 0.762 4.16 0.814 -0.964 0.335 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.30 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นบุคคล 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของพนกังาน/ตวัแทน 

3.96 0.728 4.02 0.757 -0.818 0.414 

2. พนกังานใหค้ าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย 

4.13 0.742 4.15 0.700 -0.347 0.728 

3. พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั 

4.17 0.738 4.14 0.773 0.340 0.734 

4. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
และมีความเป็นกนัเอง 

4.03 0.742 4.13 0.716 -1.363 0.174 

5. พนกังานมีความเสมอภาคใน
การใหบ้ริการ 

4.08 0.752 4.10 0.720 -0.252 0.801 

6. พนกังานสามารถแกปั้ญหา
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.11 0.748 4.22 0.696 -1.499 0.135 

7. พนกังานมีบุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ีดี 

3.97 0.746 3.99 0.760 -0.151 0.880 

8. รู้จกักบัพนกังานเป็นการ
ส่วนตวั 

3.62 0.945 3.74 0.985 -1.268 0.206 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



 80 

ตารางท่ี 4.31 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

ชาย (n = 193) หญิง (n = 207) 
t - value Sig. 

   S.D.    S.D. 
1. มีส านกังานเป็นหลกัเป็น
แหล่งน่าเช่ือถือ 

4.20 0.716 4.17 0.806 0.301 0.764 

2. มีการจดัรูปแบบของ
ส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา 

3.81 0.750 3.93 0.833 -1.562 0.119 

3. มีอุปกรณ์ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

3.83 0.705 3.95 0.749 -1.684 0.093 

4. ความมีระเบียบภายใน
ส านกังาน และ ความสะอาด
ของสถานท่ี 

3.92 0.766 4.03 0.723 -1.502 0.134 

5. มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น น ้าด่ืม 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

3.91 0.769 3.88 0.842 0.405 0.686 

6. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.91 0.849 3.86 0.880 0.597 0.551 
7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ 4.21 0.790 4.15 0.739 0.752 0.452 
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามเพศ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ี

มีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2 อายุ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 3.156 4 0.789 3.155 0.730 
ภายในกลุ่ม 144.645 395 0.366   
รวม 147.801 399    

2. ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 6.089 4 1.522 3.129 0.015** 
ภายในกลุ่ม 192.151 395 0.486   
รวม 198.240 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 12.420 4 31.105 7.036 0.000** 
ภายในกลุ่ม 174.315 395 0.441   
รวม 186.734 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ระหวา่งกลุ่ม 3.662 4 0.915 2.566 0.038** 
ภายในกลุ่ม 140.936 395 0.357   
รวม 144.598 399    

5. ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.884 4 0.721 1.562 0.184 
ภายในกลุ่ม 1825.311 395 0.462   
รวม 185.195 399    

6. ดา้นบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 1.812 4 0.453 1.376 0.242 
ภายในกลุ่ม 130.038 395 0.329   
รวม 131.84 399    
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ตารางท่ี 4.32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 3.635 4 0.909 2.616 0.035** 
ภายในกลุ่ม 137.202 395 0.347   
รวม 140.837 399    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 122.508 4 30.627 2.905 0.022** 
ภายในกลุ่ม 4165.028 395 10.544   
รวม 4287.536 399    

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.32 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบั

ท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ดา้นราคา พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบั

ท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของบริษทั
ประกนัภยั 

4.04 0.715 4.18 0.732 4.38 0.639 4.47 0.754 4.05 0.714 5.049 0.001** 

2. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณีเกิด
อุบติัเหตุ 

4.16 0.697 4.26 0.677 4.37 0.637 4.52 0.538 4.25 0.776 2.881 0.230 

3. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณี
เจบ็ป่วย 

4.17 0.721 4.29 0.646 4.37 0.681 4.52 0.628 4.15 0.770 2.933 0.210 

4. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
สูญหาย/ เงิน
ส่วนตวั 

4.05 0.893 4.26 0.702 4.23 0.808 4.34 0.664 3.85 1.027 3.215 0.130 

  



 84 

ตารางท่ี 4.33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

5. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

3.85 0.963 4.13 0.720 4.01 0.799 4.16 0.875 3.60 1.297 3.675 0.006** 

6. ค่าชดเชยใน
กรณีบอกเลิก
การเดินทาง 
และลดจ านวน
วนัเดินทาง 

3.94 0.871 4.15 0.452 4.00 0.781 4.12 0.975 3.80 0.883 1.791 0.130 

7. ความ
รับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.77 0.810 3.96 0.788 3.91 0.763 4.19 0.847 3.98 0.800 2.481 0.430 

8. ค่าชดเชยใน
กรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.75 0.915 4.07 0.856 4.01 0.775 4.21 0.789 4.20 0.687 3.465 0.008** 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

9. ค่าชดเชย
เน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

3.93 0.848 4.10 0.872 3.92 0.859 4.17 0.994 4.08 0.694 1.313 0.264 

10. ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง
เยีย่มผูป่้วย
ระหวา่ง
ประเทศ 

3.79 0.786 4.12 0.751 3.80 0.940 3.91 1.144 4.28 0.816 0.645 0.004** 

11. ค่าใชจ่้าย
เพื่อการ
เคล่ือนยา้ยเพื่อ
การ
รักษาพยาบาล 
ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.01 0.844 4.13 0.755 3.97 0.951 4.14 1.067 4.10 0.778 0.645 0.631 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

12. บริการ
ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในกรณี
ท่ีเกิดเหตุ 

4.20 0.797 4.29 0.698 4.36 0.733 4.24 0.779 4.20 0.823 0.678 0.610 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกันภัย พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าช้า พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมี

ผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

4.04 4.18 4.38 4.47 4.05 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.04  0.14 0.34** 0.43** 0.01 
20-30 ปี 4.18   0.20 0.29 -0.13 
31-40 ปี 4.38    0.09 -0.33 
41-50 ปี 4.47     -0.42 
มากกวา่ 50 ปี 4.05      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั จ  าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 31-40 ปี มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ ต ่ากวา่ 20 ปี (   = 0.34) และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี (   = 0.43) 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.85 4.13 4.01 4.16 3.60 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.85  0.28 0.16 0.31 -0.25 
20-30 ปี 4.13   -0.12 0.03 -0.53** 
31-40 ปี 4.01    0.15 -0.41 
41-50 ปี 4.16     -0.56 
มากกวา่ 50 ปี 3.60      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.35 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ จ าแนกตาม

อายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ มากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มอาย ุ

20-30 ปี (   = -0.53) 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคามแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.75 4.07 4.01 4.21 4.20 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.75  0.32 0.26 0.46** 0.45 
20-30 ปี 4.07   -0.06 0.14 0.13 
31-40 ปี 4.01    0.20 0.19 
41-50 ปี 4.21     -0.01 
มากกวา่ 50 ปี 4.20      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.36 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ จ าแนกตาม

อายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ ต ่ากวา่ 

20 ปี (   = 0.46) 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.79 4.12 3.80 3.91 4.28 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.79  0.33 0.01 0.12 0.49 
20-30 ปี 4.12   -0.32 -0.21 0.16 
31-40 ปี 3.80    0.11 0.48** 
41-50 ปี 3.91     0.37 
มากกวา่ 50 ปี 4.28      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.37 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน จ าแนก

ตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกนัมีค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ มากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ 

กลุ่มอาย ุ31-40  ปี (   = 0.48) 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา 

ต ่ากวา่ 20 
ปี 

(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ค่าใช้จ่ายในการท า
ประกนั (เบ้ียประกนัภยั) 

3.95 0.865 4.03 0.737 4.21 0.713 4.29 0.899 3.98 0.832 2.508 0.050 

2. สามารถช าระเงินได้
ดว้ยบตัรเครดิต 

3.91 0.825 4.15 0.691 4.25 0.687 4.29 0.773 4.12 0.883 2.965 0.020** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษา

ไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.91 4.15 4.25 4.29 4.12 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.91  0.24 0.34** 0.38** 0.21 
20-30 ปี 4.15   0.10 0.14 -0.03 
31-40 ปี 4.25    0.04 -0.13 
41-50 ปี 4.29     -0.17 
มากกวา่ 50 ปี 4.12      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.39 เม่ือทดสอบความแตกต่างของสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต จ าแนก

ตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกนัมีสามารถช าระเงินไดด้้วยบตัรเครดิต แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 31-40  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่ม

อายุ ต ่ากวา่ 20 ปี (   = 0.34) และกลุ่มอายุ 41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ ต ่ากวา่ 20 ปี 

(   = 0.38) 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 ปี 
(n=40) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ซ้ือจาก
บริษทั
ประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกั
โดยตรง  

3.89 0.880 3.77 0.880 4.06 0.741 4.17 0.901 4.25 0.630 4.211 0.002** 

2. ซ้ือจากตวั
แทนท่ีท่านรู้จกั 

3.64 0.913 3.42 0.868 3.62 0.961 3.91 0.904 4.12 0.822 5.919 0.000** 

3. ซ้ือจาก
บริษทัน าเท่ียว 

3.65 0.883 3.50 0.959 3.43 0.976 4.07 0.746 3.70 1.018 5.021 0.001** 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/
บริษทัจดัหา
งาน 

3.46 0.975 3.22 0.971 2.95 1.055 3.88 1.027 3.70 0.992 10.092 0.000** 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

3.64 0.913 3.78 0.998 3.51 1.026 3.86 1.067 3.80 0.853 1.754 0.137 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ี

ท่านรู้จกัโดยตรง พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่าง

กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.89 3.77 4.06 4.17 4.25 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.89  -0.12 0.17 0.28 0.36 
20-30 ปี 3.77   0.29 0.40 0.48** 
31-40 ปี 4.06    0.11 0.19 
41-50 ปี 4.17     0.08 
มากกวา่ 50 ปี 4.25      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.41 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีซ้ือจากบริษทัประกันภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุมากกวา่ 50  ปี มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ20-30 ปี (   = 0.48) 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.64 3.42 3.62 3.91 4.12 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.64  -0.22 -0.02 0.27 0.48 
20-30 ปี 3.42   0.20 0.49** 0.70** 
31-40 ปี 3.62    0.29 0.50 
41-50 ปี 3.91     0.21 
มากกวา่ 50 ปี 4.12      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.42 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั จ าแนกตามอายุ

เป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี (   = 

0.49)  และกลุ่มอาย ุมากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ20-30 ปี (   = 0.70) 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.65 3.50 3.43 4.07 3.70 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.65  -0.15 -0.22 0.42 0.05 
20-30 ปี 3.50   -0.07 0.57** 0.20 
31-40 ปี 3.43    0.64** 0.27 
41-50 ปี 4.07     -0.37 
มากกวา่ 50 ปี 3.70      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.43 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว จ าแนกตามอายุเป็น

รายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 20-30  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 41-50 ปี (   = 0.57) 

และกลุ่มอาย ุ41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี (   = 0.64) 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาย ุประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.46 3.22 2.95 3.88 3.70 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.46  -0.24 -0.51** 0.42 0.24 
20-30 ปี 3.22   -0.27 0.66** 0.48 
31-40 ปี 2.95    0.93** 0.75** 
41-50 ปี 3.88     -0.18 
มากกวา่ 50 ปี 3.70      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.44 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว จ าแนกตามอายุเป็น

รายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 31-40  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มอายุ ต ่ากวา่ 20 ปี (   = -

0.51) กลุ่มอาย ุ41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี (   = 0.66) กลุ่มอายุ 41-50  ปี มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 31-40 ปี (   = 0.93) และกลุ่มอายุ มากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี (   = 0.75) 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมการขาย 

ต ่ากวา่ 20 
ปี 

(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. การโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆทาง 
โทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

4.05 0.789 4.08 0.774 3.90 0.750 4.07 0.792 4.25 0.630 1.686 0.152 

2. ค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้นท่ีเคยใช้
บริการ เช่น รีววิ
ผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

3.901 0.784 3.82 0.894 3.88 0.672 4.07 0.746 4.12 0.791 1.781 0.132 

3. มีการใหข้อง
แถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรม ์

3.67 0.880 3.54 0.841 3.69 0.877 3.86 0.760 3.75 0.870 1.521 0.195 

4. มีการแจง้
ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทัผา่น
ทางตวัแทนขาย
ประกนั 

3.72 0.825 3.52 0.820 3.62 0.749 3.88 0.839 3.90 0.778 2.946 0.200 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ี

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
กระบวนการ
ดา้นการบริการ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังาน
ขายประกนัภยั 

4.09 0.840 3.92 0.818 4.16 0.692 4.34 0.928 4.20 0.853 2.999 0.019** 

2. มีพนกังาน
คอยให้
ค  าแนะน าต่างๆ
แก่ลูกคา้ 

4.12 0.748 4.03 0.766 4.13 0.718 4.10 0.912 4.15 0.864 0.359 0.838 

3. มีการท างาน
ท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและมี
มาตรฐาน 

4.15 0.726 3.93 0.769 4.20 0.696 4.29 0.773 4.22 0.800 3.149 0.014** 

4. มีบริการ
จดัส่ง
กรมธรรมท่ี์
รวดเร็ว 

3.96 0.782 4.02 0.713 4.07 0.747 4.14 0.847 4.22 0.800 1.031 0.390 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น
กระบวนการ
ดา้นการบริการ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

5. การเรียกร้อง
สินไหมมี
ขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 

4.19 0.823 4.01 0.695 4.18 0.778 4.14 0.889 4.20 0.853 0.960 0.429 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดต่อพนกังานขายประกนัภยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และมีการท างานท่ีถูกต้องแม่นย  าและมีมาตรฐาน พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผล

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้ท าการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

4.09 3.92 4.16 4.34 4.20 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.09  -0.17 0.07 0.25 0.11 
20-30 ปี 3.92   0.24 0.42** 0.28 
31-40 ปี 4.16    0.18 0.04 
41-50 ปี 4.34     -0.14 
มากกวา่ 50 ปี 4.20      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.47 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังาน

ขายประกนัภยั จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ

พนกังานขายประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม

อาย ุ41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ20-30 ปี (   = 0.42) 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาย ุประเด็นมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

4.15 3.93 4.20 4.29 4.22 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.15  -0.22 0.05 0.14 0.07 
20-30 ปี 3.93   0.27 0.36** 0.29 
31-40 ปี 4.20    0.09 0.02 
41-50 ปี 4.29     -0.07 
มากกวา่ 50 ปี 4.22      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.48 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีการท างานท่ีถูกต้องแม่นย  าและมี

มาตรฐาน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกนัมีมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมี

มาตรฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 41-50  ปี มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ20-30 ปี (   = 0.36) 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น

บุคคล 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของพนกังาน/
ตวัแทน 

4.07 0.721 3.94 0.717 4.01 0.750 3.95 0.847 3.98 0.698 0.460 0.765 

2. พนกังานให้
ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย 

4.12 0.812 4.03 0.674 4.17 0.669 4.29 0.773 4.20 0.687 1.399 0.233 

3. พนกังานมี
ความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบั
การประกนัภยั 

4.16 0.766 4.08 0.690 4.15 0.741 4.29 0.817 4.15 0.864 0.781 0.538 

4. พนกังานมี
มนุษยสัมพนัธ์
และมีความเป็น
กนัเอง 

4.06 0.713 4.03 0.719 4.04 0.661 4.41 0.750 3.92 0.829 3.853 0.004** 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดดา้น

บุคคล 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
5. พนกังานมี
ความเสมอภาค
ในการ
ใหบ้ริการ 

4.17 0.738 4.03 0.674 4.03 0.710 4.21 0.833 4.10 0.810 0.973 0.422 

6. พนกังาน
สามารถ
แกปั้ญหาของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.15 0.709 4.06 0.692 4.26 0.652 4.24 0.844 4.18 0.813 1.269 0.282 

7. พนกังานมี
บุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ีดี 

3.99 0.733 3.97 0.772 3.97 0.668 3.95 0.867 4.08 0.797 0.200 0.938 

8. รู้จกักบั
พนกังานเป็น
การส่วนตวั 

3.62 0.930 3.50 1.054 3.64 0.968 3.98 0.888 4.00 0.716 3.792 0.005** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง 

พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และรู้จกักับ

พนักงานเป็นการส่วนตวั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

วธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

4.06 4.03 4.04 4.41 3.92 
ต ่ากวา่ 20 ปี 4.06  -0.03 -0.02 0.35 -0.14 
20-30 ปี 4.03   0.01 0.38** -0.11 
31-40 ปี 4.04    0.37** -0.12 
41-50 ปี 4.41     -0.49** 
มากกวา่ 50 ปี 3.92      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.50 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็น

กนัเอง จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็น

กนัเองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 41-50  ปี มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี (   = 0.38) กลุ่มอายุ 41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ 

กลุ่มอายุ 31-40 ปี (   = 0.37) และกลุ่มอายุ มากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มอายุ 41-50 

ปี (   = -0.49) 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ประเด็น

รู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.62 3.50 3.64 3.98 4.00 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.62  -0.12 0.02 0.36 0.38 
20-30 ปี 3.50   0.14 0.48** 0.50 
31-40 ปี 3.64    0.34 0.36 
41-50 ปี 3.98     0.02 
มากกวา่ 50 ปี 4.00      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.51 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีรู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั จ าแนก

ตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกนัมีรู้จกักับพนักงานเป็นการส่วนตวั แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่ม

อาย ุ20-30 ปี (   = 0.48) 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 
(n=81) 

20-30 ปี 
(n=115) 

31-40 ปี 
(n=106) 

41-50 ปี 
(n=58) 

มากกวา่ 50 
ปี 

(n=40) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. มีส านกังานเป็น
หลกัเป็นแหล่ง
น่าเช่ือถือ 

4.3 0.697 4.07 0.746 4.26 0.747 4.22 0.859 4.02 0.800 1.868 0.115 

2. มีการจดัรูปแบบ
ของส านกังานท่ีโดด
เด่นสะดุดตา 

3.9 0.768 3.7 0.761 3.92 0.847 4.02 0.761 3.95 0.815 2.020 0.091 

3. มีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั 

3.96 0.679 3.72 0.708 3.89 0.721 4.12 0.774 3.92 0.764 3.277 0.012** 

4. ความมีระเบียบ
ภายในส านกังาน 
และ ความสะอาด
ของสถานท่ี 

3.98 0.741 3.77 0.741 4.06 0.688 4.07 0.769 4.22 0.768 4.071 0.003** 

5. มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น 
น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

4.02 0.707 3.83 0.787 3.78 0.851 4.00 0.858 3.98 0.832 1.598 0.174 

6. มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.95 0.835 3.79 0.822 3.74 0.876 4.05 0.944 4.12 0.822 2.590 0.036** 

7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดู
น่าเช่ือถือ 

4.22 0.775 4.08 0.839 4.16 0.619 4.34 0.807 4.18 0.781 1.270 0.281 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอายุ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ี

มีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั พบวา่ 

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความมีระเบียบภายใน

ส านกังาน และความสะอาดของสถานท่ี พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีท่ีจอดรถเพียงพอ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาย ุมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.96 3.72 3.89 4.12 3.92 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.96  -0.24 -0.07 0.16 -0.04 
20-30 ปี 3.72   0.17 0.40** 0.20 
31-40 ปี 3.89    0.23 0.03 
41-50 ปี 4.12     -0.20 
มากกวา่ 50 ปี 3.92      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.53 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั จ  าแนกตาม

อายเุป็นรายคู่ พบวา่ อายแุตกต่างกนัมีมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 41-50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี 

(   = 0.40) 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาย ุประเด็นความมีระเบียบภายในส านกังาน 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.98 3.77 4.06 4.07 4.22 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.98  -0.21 0.08 0.09 0.24 
20-30 ปี 3.77   0.29 0.30 0.45** 
31-40 ปี 4.06    0.01 0.16 
41-50 ปี 4.07     0.15 
มากกวา่ 50 ปี 4.22      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.54 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีความมีระเบียบภายในส านกังาน จ าแนก

ตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ อายุแตกต่างกนัมีความมีระเบียบภายในส านกังาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ มากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ 

กลุ่มอาย ุ20-30 ปี (   = 0.45) 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาย ุ

ประเด็นมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 

อาย ุ    
ต ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกวา่ 50 ปี 

3.95 3.79 3.74 4.05 4.12 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.95 3.95 3.79 3.74 4.05 4.12 
20-30 ปี 3.79   -0.05 0.26 0.33 
31-40 ปี 3.74    0.31 0.38** 
41-50 ปี 4.05     0.07 
มากกวา่ 50 ปี 4.12      
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.55 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีท่ีจอดรถเพียงพอ จ าแนกตามอายุเป็นราย

คู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีท่ีจอดรถเพียงพอ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุมากกวา่ 50  ปี มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาย ุ31-40 ปี (   = 0.38) 
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 สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพ ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.56 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.560 2 0.780 2.117 0.122 
ภายในกลุ่ม 146.242 397 0.368   
รวม 147.801 399    

2. ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 0.673 2 0.336 0.676 0.509 
ภายในกลุ่ม 197.567 397 0.498   
รวม 198.240 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 4.987 2 2.493 5.446 0.005** 
ภายในกลุ่ม 181.748 397 0.458   
รวม 186.734 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ระหวา่งกลุ่ม 0.921 2 0.460 1.272 0.281 
ภายในกลุ่ม 143.677 397 0.362   
รวม 144.598 399    

5. ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.194 2 0.097 0.208 0.812 
ภายในกลุ่ม 185.001 397 0.466   
รวม 185.195 399    
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ตารางท่ี 4.56 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

6. ดา้นบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 0.571 2 0.286 0.864 0.422 
ภายในกลุ่ม 131.278 397 0.331   
รวม 131.849 399    

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.236 2 0.618 1.757 0.174 
ภายในกลุ่ม 139.601 397 0.352   
รวม 140.837 399    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 11.539 2 5.770 0.536 0.586 
ภายในกลุ่ม 4275.997 397 10.771   
รวม 4287.536 399    

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.56 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี  

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) f - value Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของบริษทั
ประกนัภยั 

4.21 0.697 4.25 0.766 4.43 0.756 - - 0.664 0.515 

2. ค่า
รักษาพยาบาลใน
กรณีเกิดอุบติัเหตุ 

4.28 0.672 4.34 0.657 4.43 0.756 - - 0.552 0.576 

3. ค่า
รักษาพยาบาลใน
กรณีเจบ็ป่วย 

4.29 0.658 4.29 0.736 4.64 0.745 - - 1.757 0.174 

4. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋าสูญ
หาย/ เงินส่วนตวั 

4.21 0.799 4.08 0.832 4.57 0.756 - - 2.799 0.062 

5. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

4.07 0.821 3.80 1.016 4.36 0.842 - - 4.944 0.008** 

6. ค่าชดเชยใน
กรณีบอกเลิกการ
เดินทาง และลด
จ านวนวนั
เดินทาง 

4.09 0.772 3.83 0.918 4.64 0.745 - - 8.557 0.000** 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - value Sig. 

7. ความ
รับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.90 0.799 3.98 0.801 4.29 0.825 - - 1.707 0.183 

8. ค่าชดเชยใน
กรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.99 0.86 4.06 0.77 4.36 0.842 - - 1.447 0.236 

9. ค่าชดเชย
เน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

4.02 0.819 4.00 0.943 4.43 1.016 - - 1.574 0.209 

10. ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางเยีย่ม
ผูป่้วยระหวา่ง
ประเทศ 

3.95 0.841 3.94 1.002 4.14 0.864 - - 0.32 0.726 

11. ค่าใชจ่้ายเพื่อ
การเคล่ือนยา้ย
เพื่อการ
รักษาพยาบาล 
ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.08 0.81 3.99 1.004 4.36 0.842 - - 1.256 0.286 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - value Sig. 

12. บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

4.31 0.735 4.2 0.787 4.29 0.726 - - 0.949 0.388 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ี

มีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าช้า 

พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าชดเชยใน

กรณีบอกเลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนัเดินทาง และความสะอาดของสถานท่ี พบว่า ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษา

ไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
4.07 3.80 4.36 0.00 

โสด 4.07  -0.27** 0.29 -4.07 
สมรส 3.80   0.56 -3.80 
หมา้ย 4.36    -4.36 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.58 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ จ  าแนกตาม

สถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าช้า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 

กลุ่มสถานภาพ โสด (   = -0.27) 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ  

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
4.09 3.83 4.64 0.00 

โสด 4.09  -0.26** 0.55 -4.09 
สมรส 3.83   0.81** -3.83 
หมา้ย 4.64    -4.64 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.59 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง 

จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส มีระดบั

ค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มสถานภาพ โสด (   = -0.26) และกลุ่มสถานภาพ หมา้ย มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มสถานภาพ สมรส (   = 0.81) 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นราคา 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) f - value Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ค่าใชจ่้ายใน
การท าประกนั 
(เบ้ีย
ประกนัภยั) 

4.12 0.784 4.04 0.830 4.21 0.802 - - 0.551 0.577 

2. สามารถ
ช าระเงินได้
ดว้ยบตัรเครดิต 

4.17 0.754 4.09 0.767 4.21 0.802 - - 0.573 0.564 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ซ้ือจากบริษทั
ประกนัภยัท่ีท่าน
รู้จกัโดยตรง 

3.93 0.834 4.07 0.808 4.07 0.917 - - 1.382 0.252 

2. ซ้ือจากตวั
แทนท่ีท่านรู้จกั 

3.58 0.900 3.89 0.919 3.07 0.997 - - 8.005 0.000** 

3. ซ้ือจากบริษทั
น าเท่ียว 

3.59 0.958 3.74 0.893 3.07 0.997 - - 3.588 0.029** 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/
บริษทัจดัหางาน 

3.21 1.052 3.61 1.000 3.21 1.051 - - 6.521 0.002** 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

3.71 1.030 3.72 0.890 3.29 1.069 - - 1.247 0.289 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่าน

รู้จกั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ้ือจากบริษทั

น าเท่ียว พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และซ้ือ

จากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
3.58 3.89 3.07 0.00 

โสด 3.58  0.31** -0.51 -3.58 
สมรส 3.89   -0.82 -3.89** 
หมา้ย 3.07    -3.07 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.62 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั จ าแนกตาม

สถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า สถานภาพแตกต่างกนัมีซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า 

กลุ่มสถานภาพ โสด (   = 0.31) และกลุ่มสถานภาพ หย่าร้าง มีระดับค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่ม

สถานภาพ สมรส (   = -3.89) 
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ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
3.59 3.74 3.07 0.00 

โสด 3.59  0.15 -0.52 -3.59 
สมรส 3.74   -0.67** -3.74 
หมา้ย 3.07    -3.07 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.63 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว จ าแนกตาม

สถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัซ้ือจากบริษทัน าเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ หมา้ย  มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่ม

สถานภาพ สมรส (   = -0.67) 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
3.21 3.61 3.21 0.00 

โสด 3.21  0.40** 0.00 -3.21 
สมรส 3.61   -0.40 -3.61 
หมา้ย 3.21    -3.21 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.64 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส  มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มสถานภาพ โสด (   = 0.40) 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ส่งเสริมการขาย 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. การโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆทาง โทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

4.04 0.762 4.09 0.767 3.71 0.726 - - 1.515 0.221 

2. ค าแนะน าจากผูอ่ื้น
ท่ีเคยใชบ้ริการ เช่น 
รีววิผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

3.89 0.797 4.00 0.756 3.71 0.914 - - 1.342 0.262 

3. มีการใหข้องแถม
หรือของช าร่วยเม่ือ
ซ้ือกรมธรรม ์

3.65 0.874 3.72 0.823 3.64 0.745 - - 0.344 0.709 

4. มีการแจง้ข่าวสาร
ต่างๆเก่ียวกบับริษทั
ผา่นทางตวัแทนขาย
ประกนั 

3.66 0.798 3.73 0.840 3.57 0.756 - - 0.498 0.608 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตารางท่ี 4.65 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

กระบวนการดา้น
การบริการ 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
พนกังานขาย
ประกนัภยั 

4.07 0.811 4.19 0.804 4.00 1.109 - - 0.971 0.380 

2. มีพนกังานคอยให้
ค  าแนะน าต่างๆแก่
ลูกคา้ 

4.08 0.756 4.13 0.820 4.07 0.917 - - 0.202 0.817 

3. มีการท างานท่ี
ถูกตอ้งแม่นย  าและมี
มาตรฐาน 

4.10 0.759 4.17 0.725 4.29 0.914 - - 0.761 0.468 

4. มีบริการจดัส่ง
กรมธรรมท่ี์รวดเร็ว 

4.05 0.745 4.06 0.770 4.14 1.099 - - 0.090 0.914 

5. การเรียกร้อง
สินไหมมีขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 

4.13 0.776 4.12 0.803 4.14 0.949 - - 0.015 0.986 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.66 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นบุคคล 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของพนกังาน/
ตวัแทน 

4.00 0.721 3.97 0.786 4.00 0.784 - - 0.078 0.925 

2. พนกังานให้
ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย 

4.11 0.707 4.20 0.724 4.29 0.914 - - 0.934 0.394 

3. พนกังานมี
ความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบั
การประกนัภยั 

4.13 0.712 4.18 0.830 4.36 0.842 - - 0.747 0.475 

4. พนกังานมี
มนุษยสัมพนัธ์
และมีความเป็น
กนัเอง 

4.07 0.704 4.12 0.762 4.07 0.917 - - 0.221 0.802 

5. พนกังานมี
ความเสมอภาค
ในการ
ใหบ้ริการ 

4.08 0.711 4.12 0.773 4.14 0.864 - - 0.165 0.848 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นบุคคล 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
6. พนกังาน
สามารถ
แกปั้ญหาของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.15 0.691 4.20 0.759 4.21 0.975 - - 0.265 0.767 

7. พนกังานมี
บุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ีดี 

3.97 0.734 3.99 0.751 4.00 1.109 - - 0.033 0.968 

8. รู้จกักบั
พนกังานเป็น
การส่วนตวั 

3.57 0.999 3.89 0.838 3.86 1.167 - - 5.076 0.007** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ี

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี รู้จกักบัพนกังานเป็นกรณีส่วนตวั พบว่า 

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 

ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.68 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

ประเด็นรู้จกักบัพนกังานเป็นกรณีส่วนตวั 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
3.57 3.89 3.86 0.00 

โสด 3.57  0.32** 0.29 -3.57 
สมรส 3.89   -0.03 -3.89 
หมา้ย 3.86    -3.86 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.68 เม่ือทดสอบความแตกต่างของรู้จกักบัพนกังานเป็นกรณีส่วนตวั จ าแนก

ตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่ สถานภาพแตกต่างกนัรู้จกักบัพนกังานเป็นกรณีส่วนตวั แตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส  มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มสถานภาพ โสด (   = 0.32) 
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ตารางท่ี 4.69 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

โสด 
(n=259) 

สมรส 
(n=127) 

หยา่ร้าง 
(n=14) 

หมา้ย 
(n=0) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. มีส านกังานเป็น
หลกัเป็นแหล่ง
น่าเช่ือถือ 

4.19 0.748 4.16 0.771 4.29 0.994 - - 0.218 0.804 

2. มีการจดัรูปแบบ
ของส านกังานท่ีโดด
เด่นสะดุดตา 

3.85 0.816 3.89 0.758 4.21 0.699 - - 1.474 0.230 

3. มีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั 

3.83 0.722 3.98 0.729 4.29 0.726 - - 3.875 0.022** 

4. ความมีระเบียบ
ภายในส านกังาน 
และ ความสะอาด
ของสถานท่ี 

3.93 0.741 3.04 0.750 4.29 0.726 - - 2.248 0.107 

5. มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น 
น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

3.88 0.812 3.91 0.791 4.14 0.864 - - 0.739 0.478 

6. มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.81 0.838 3.98 0.882 4.14 1.099 - - 2.325 0.099 

7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดู
น่าเช่ือถือ 

4.14 0.765 4.28 0.700 3.93 1.141 - - 2.314 0.100 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.69 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั พบว่า 

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 

ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ ประเด็นมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 

 

สถานภาพ    
โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 
3.83 3.98 4.29 0.00 

โสด 3.83  0.15** 0.46 -3.83 
สมรส 3.98   0.31 -3.98 
หมา้ย 4.29    -4.29 
หยา่ร้าง 0.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.70 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั จ าแนกตามสถานภาพ

เป็นรายคู่ พบว่า สถานภาพแตกต่างกนัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานภาพ สมรส  มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มสถานภาพ โสด 

(   = 0.15) 
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 สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.71 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.172 3 1.391 3.834 0.010** 
ภายในกลุ่ม 143.629 396 0.363   
รวม 147.801 399    

2. ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 1.897 3 0.632 1.275 0.282 
ภายในกลุ่ม 196.343 396 0.496   
รวม 198.24 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 2.496 3 0.832 1.789 0.149 
ภายในกลุ่ม 184.238 396 0.465   
รวม 186.734 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ระหวา่งกลุ่ม 3.705 3 1.235 3.471 0.016** 
ภายในกลุ่ม 140.892 396 0.356   
รวม 144.598 399    

5. ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.592 3 1.531 3.357 0.019** 
ภายในกลุ่ม 180.603 396 0.456   

รวม 185.195 399    

6. ดา้นบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 4.845 3 1.615 5.036 0.002** 
ภายในกลุ่ม 127.004 396 0.321   

รวม 131.849 399    
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ตารางท่ี 4.71 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.575 3 1.525 4.432 0.004** 
ภายในกลุ่ม 136.262 396 0.344   
รวม 140.837 399    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 146.541 3 48.847 4.671 0.003** 
ภายในกลุ่ม 4140.995 396 10.457   
รวม 4287.536 399    

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.71 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ พบว่าค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านบุคคล พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผล

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือ

เทียบเท่า
(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือ

เทียบเท่า 
(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของบริษทั
ประกนัภยั 

4.08 0.682 4.33 0.724 3.97 0.696 4.50 0.707 4.979 0.002** 

2. ค่า
รักษาพยาบาลใน
กรณีเกิด
อุบติัเหตุ 

4.18 0.641 4.40 0.663 4.03 0.654 4.00 1.414 5.225 0.002** 

3. ค่า
รักษาพยาบาลใน
กรณีเจบ็ป่วย 

4.15 0.678 4.41 0.670 4.06 0.715 4.50 0.707 5.599 0.001** 

4. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
สูญหาย/ เงิน
ส่วนตวั 

4.08 0.807 4.27 0.812 3.83 0.697 4.00 1.414 3.928 0.009** 

5. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

3.90 0.881 4.06 0.916 3.83 0.811 4.00 0.000 1.188 0.314 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือ

เทียบเท่า
(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือ

เทียบเท่า 
(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
6. ค่าชดเชยใน
กรณีบอกเลิก
การเดินทาง และ
ลดจ านวนวนั
เดินทาง 

3.98 0.816 4.09 0.824 3.78 0.929 3.00 0.000 2.708 0.050 

7. ความ
รับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.85 0.791 4.02 0.804 3.64 0.762 4.00 0.000 3.000 0.030** 

8. ค่าชดเชยใน
กรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.85 0.870 4.11 0.830 3.89 0.667 4.00 0.000 2.882 0.036** 

9. ค่าชดเชย
เน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

4.01 0.788 4.07 0.927 3.78 0.637 4.00 0.000 1.225 0.300 

10. ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางเยีย่ม
ผูป่้วยระหวา่ง
ประเทศ 

3.91 0.752 3.99 0.953 3.86 0.899 4.00 0.000 0.347 0.791 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือ

เทียบเท่า
(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือ

เทียบเท่า 
(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
11. ค่าใชจ่้ายเพื่อ
การเคล่ือนยา้ย
เพื่อการ
รักษาพยาบาล 
ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.03 0.799 4.11 0.926 3.89 0.747 3.50 0.707 1.015 0.386 

12. บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ในกรณีท่ีเกิด
เหตุ 

4.20 0.730 4.34 0.758 4.03 0.696 4.00 1.414 2.385 0.069 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.72 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ

ของบริษทัประกนัภยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั 
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พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความรับผิดชอบ

ต่อบุคคลภายนอก พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

  

ตารางท่ี 4.73 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.08 4.33 3.97 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.08  0.25** -0.11 0.42 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.33   -0.36** 0.17 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.97    0.53 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.73 เม่ือทดสอบความแตกต่างของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่

ปริญญาตรี (   = 0.25) และกลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.36) 
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ตารางท่ี 4.74 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.18 4.40 4.03 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.18  0.22** -0.15 -0.18 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.40   -0.37** -0.40 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4.03    -0.03 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.74 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิด

อุบติัเหตุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี (   = 

0.22) และกลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.37) 
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ตารางท่ี 4.75 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.15 4.41 4.06 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.15  0.26** -0.09 0.35 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.41   -0.35** 0.09 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4.06    0.44 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.75 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย จ าแนก

ตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.26) และ

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.35) 

  



 139 

ตารางท่ี 4.76 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.08 4.27 3.83 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.08  0.19 -0.25 -0.08 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.27   -0.44** -0.27 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.83    0.17 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.76 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงิน

ส่วนตวั จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีท่ี

กระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.44) 
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ตารางท่ี 4.77 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.85 4.02 3.64 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.85  0.17** -0.21 0.15 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.02   -0.38 -0.02 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.64    0.36 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.77 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก จ าแนก

ตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.17) 
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ตารางท่ี 4.78 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.85 4.11 3.89 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.85  0.26** 0.04 0.15 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.11   -0.22 -0.11 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.89    0.11 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.78 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ แตกต่าง

กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.26) 
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ตารางท่ี 4.79 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นราคา 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือ

เทียบเท่า 
(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - value Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ค่าใชจ่้าย
ในการท า
ประกนั (เบ้ีย
ประกนัภยั) 

4.00 0.828 4.16 0.786 3.97 0.774 3.50 0.707 1.704 0.166 

2. สามารถ
ช าระเงินได้
ดว้ยบตัร
เครดิต 

4.06 0.773 4.18 0.744 4.14 0.798 4.00 1.414 0.634 0.593 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.79 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.80 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ซ้ือจาก
บริษทั
ประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกั
โดยตรง 

3.86 0.844 4.00 0.836 4.11 0.708 5.00 0.000 2.101 0.100 

2. ซ้ือจากตวั
แทนท่ีท่าน
รู้จกั 

3.63 0.868 3.71 0.964 3.33 0.717 5.00 0.000 3.198 0.023** 

3. ซ้ือจาก
บริษทัน า
เท่ียว 

3.64 0.834 3.66 1.010 3.25 0.692 4.00 1.414 2.106 0.099 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/
บริษทัจดัหา
งาน 

3.53 0.908 3.30 1.108 3.00 0.926 4.00 1.414 2.900 0.035** 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

3.67 0.850 3.73 1.043 3.56 1.027 3.50 0.707 0.376 0.771 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากตวัแทนท่ี

ท่านรู้จกั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และซ้ือ

จากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.81 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.63 3.71 3.33 5.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.63  0.08 -0.30 1.37 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3.71   -0.38 1.29 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.33    1.67** 
สูงกวา่ปริญญาโท 5.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.81 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั จ าแนกตามระดบั

การศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาโท มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า (   = 1.67) 
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ตารางท่ี 4.82 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.53 3.30 3.00 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.53  -0.23 -0.53** 0.47 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3.30   -0.30 0.70 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.00    1.00 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.82 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากสถานศึกษา/บริษัทจัดหางาน 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทั

จดัหางาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = -

0.53) 
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ตารางท่ี 4.83 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นส่งเสริม
การขาย 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. การโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ
ทาง โทรทศัน์ 
วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

4.06 0.797 4.09 0.750 3.61 0.645 4.00 0.000 4.373 0.005** 

2. ค าแนะน า
จากผูอ่ื้นท่ีเคย
ใชบ้ริการ เช่น 
รีววิผา่น
เวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

3.89 0.750 4.00 0.819 3.44 0.504 4.00 0.000 5.375 0.001** 

3. มีการใหข้อง
แถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรม ์

3.73 0.824 3.62 0.853 3.78 0.929 4.50 0.707 1.269 0.285 
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ตารางท่ี 4.83 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริม

การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นส่งเสริม
การขาย 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
4. มีการแจง้
ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทั
ผา่นทาง
ตวัแทนขาย
ประกนั 

3.76 0.756 3.70 0.849 3.28 0.566 4.00 0.000 3.532 0.015** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.83 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง 

โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค  าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ เช่น รีวิวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีการแจง้

ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทนขายประกนั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.84 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.06 4.09 3.60 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.06  0.03 -0.46** -0.06 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.09   -0.49** -0.09 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.60    0.40 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.84 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ 

วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่าง

กนัการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มี

ระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = -0.46) และกลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

(   = -0.49) 
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ตารางท่ี 4.85 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.89 4.00 0.11 -0.45 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.89  0.11 -0.45** 0.11 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.00   -0.56** 0.00 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.44    0.56 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.85 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ จ าแนก

ตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใช้บริการ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญา

โท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = -0.45) และ

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่า

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.56) 
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ตารางท่ี 4.86 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีการแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทนขายประกนั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.76 3.70 3.28 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.76  -0.06 -0.48** 0.24 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3.70   -0.42** 0.30 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.28    0.72 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.86 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีการแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่น

ทางตวัแทนขายประกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี

การแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผ่านทางตวัแทนขายประกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = -0.48) และกลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท 

หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.42) 
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ตารางท่ี 4.86 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
กระบวนการ
ดา้นการบริการ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังาน
ขายประกนัภยั 

3.96 0.816 4.22 0.799 3.75 0.841 4.50 0.707 5.231 0.001** 

2. มีพนกังาน
คอยให้
ค  าแนะน าต่างๆ
แก่ลูกคา้ 

4.00 0.720 4.17 0.793 3.81 0.786 5.00 0.000 4.033 0.008** 

3. มีการท างาน
ท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและมี
มาตรฐาน 

4.04 0.719 4.19 0.758 3.97 0.774 4.00 1.414 1.640 0.180 

4. มีบริการ
จดัส่ง
กรมธรรมท่ี์
รวดเร็ว 

3.95 0.738 4.13 0.770 3.83 0.737 4.00 1.414 2.578 0.053 
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ตารางท่ี 4.86 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
กระบวนการ
ดา้นการบริการ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
5. การเรียกร้อง
สินไหมมี
ขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 

4.10 0.781 4.17 0.776 3.92 0.874 4.00 1.414 1.161 0.325 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.86 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อพนักงานขายประกนัภยั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีพนกังานคอยให้ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการ

ของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.87 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.96 4.22 3.75 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.96  0.26 -0.21 0.54 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.22   -0.47** 0.28 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.75    0.75 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.87 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังาน

ขายประกนัภยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อพนักงานขายประกนัภยั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกว่า กลุ่ม

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.47) 
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ตารางท่ี 4.88 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประเด็นมีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.00 4.17 3.81 5.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.00  0.17** -0.19 1.00 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.17   -0.36 0.83 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.81    1.19 
สูงกวา่ปริญญาโท 5.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.88 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีพนกังานคอยให้ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพนกังานคอยให้ค  าแนะน า

ต่างๆแก่ลูกคา้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดบั

การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(   = 0.17) 
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ตารางท่ี 4.89 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นบุคคล 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f – 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียง
และความ
น่าเช่ือถือของ
พนกังาน/
ตวัแทน 

3.98 0.707 4.02 0.766 3.81 0.668 4.50 0.707 1.163 0.324 

2. พนกังาน
ใหค้ าแนะน า
และ
ค าปรึกษา
อยา่งถูกตอ้ง 
ใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย 

4.01 0.751 4.22 0.716 4.00 0.586 4.50 0.707 2.831 0.038** 

3. พนกังานมี
ความรู้ความ
ช านาญ
เก่ียวกบัการ
ประกนัภยั 

4.04 0.744 4.24 0.772 3.83 0.507 5.00 0.000 5.151 0.002** 

4. พนกังานมี
มนุษย
สัมพนัธ์และ
มีความเป็น
กนัเอง 

4.03 0.700 4.15 0.746 3.78 0.637 4.00 0.000 3.083 0.027** 
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ตารางท่ี 4.89 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นบุคคล 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f – 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
5. พนกังานมี
ความเสมอ
ภาคในการ
ใหบ้ริการ 

4.06 0.749 4.16 0.706 3.75 0.806 3.50 0.707 3.845 0.010** 

6. พนกังาน
สามารถ
แกปั้ญหาของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.05 0.712 4.28 0.709 3.78 0.681 4.50 0.707 6.872 0.000** 

7. พนกังานมี
บุคลิกภาพ
และการแต่ง
กายท่ีดี 

3.87 0.734 4.08 0.741 3.58 0.732 4.50 0.707 6.096 0.000** 

8. รู้จกักบั
พนกังานเป็น
การส่วนตวั 

3.61 0.850 3.74 1.014 3.56 0.939 3.00 1.414 1.019 0.384 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.89 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี พนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่ง

ถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง 

พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานมีความ

เสมอภาคในการให้บริการ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 พนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความ

แตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.90 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.01 4.22 4.00 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.01  0.21** -0.01 0.49 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.22   -0.22 0.28 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4.00    0.50 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.90 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่ง

ถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

มีพนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.21) 

 

ตารางท่ี 4.91 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.04 4.24 0.20 -0.21 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.04  0.20 -0.21 0.96 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.24   -0.41** 0.76 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.83    1.17 
สูงกวา่ปริญญาโท 5.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.91 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการ

ประกนัภยั จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัพนกังานมีความรู้

ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ 

ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.41) 
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ตารางท่ี 4.92 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.03 4.15 0.12 -0.25 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.03  0.12 -0.25 -0.03 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.15   -0.37** -0.15 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.78    0.22 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.92 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็น

กนัเอง จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัพนกังานมีมนุษย

สัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.37) 
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ตารางท่ี 4.93 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.06 4.16 3.75 3.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.06  0.10 -0.31 -0.56 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.16   -0.41** -0.66 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.75    -0.25 

สูงกวา่ปริญญาโท 3.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.93 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีความเสมอภาคในการให้บริการ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัพนกังานมีความเสมอภาคใน

การให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดบั

การศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า (   = -0.41) 
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ตารางท่ี 4.94 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.05 4.28 3.78 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.05  0.23** -0.27 0.45 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.28   -0.50** 0.22 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.78    0.72 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.94 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนักงานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ได้

อย่างรวดเร็ว จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัพนักงาน

สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกกวา่ กลุ่ม

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.23) และกลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มี

ระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.50) 
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ตารางท่ี 4.95 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคล ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ประเด็นพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.87 4.08 3.58 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.87  0.21 -0.29 0.63 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.08   -0.50** 0.42 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.58    0.92 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.95 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัพนกังานมีบุคลิกภาพและ

การแต่งกายท่ีดี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบั

การศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า (   = -0.50) 
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ตารางท่ี 4.96 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา 

 

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด
ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. มี
ส านกังาน
เป็นหลกัเป็น
แหล่ง
น่าเช่ือถือ 

4.16 0.709 4.27 0.766 3.69 0.710 4.00 1.414 6.310 0.000** 

2. มีการ
จดัรูปแบบ
ของ
ส านกังานท่ี
โดดเด่น
สะดุดตา 

3.83 0.731 3.90 0.848 3.78 0.540 5.00 0.000 1.726 0.161 

3. มีอุปกรณ์
ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

3.86 0.673 3.93 0.766 3.67 0.586 4.50 0.707 1.945 0.122 
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ตารางท่ี 4.96 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบั

การศึกษา (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด
ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

(n=109) 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า

(n=253) 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

(n=36) 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

(n=2) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
4. ความมี
ระเบียบ
ภายใน
ส านกังาน 
และ ความ
สะอาดของ
สถานท่ี 

3.87 0.734 4.06 0.764 3.72 0.566 4.00 0.000 3.108 0.026** 

5. มีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกต่างๆ 
เช่น น ้าด่ืม 
หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

3.89 0.762 3.96 0.803 3.53 0.878 3.00 0.000 3.883 0.009** 

6. มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.85 0.848 3.94 0.873 3.53 0.810 4.00 0.000 2.483 0.061 

7. มีเวบ็ไซต์
ท่ีดูน่าเช่ือถือ 

4.13 0.783 4.25 0.738 3.81 0.786 4.50 0.707 3.945 0.009** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.96 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี มีส านกังานเป็นหลกัเป็น

แหล่งน่าเช่ือถือ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีระเบียบภายในส านักงาน และ ความสะอาดของสถานท่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และมีเว็บไซต์ท่ีดูน่าเช่ือถือ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.97 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.16 4.27 3.69 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.16  0.11 -0.47** -0.16 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.27   -0.58** -0.27 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.69    0.31 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.97 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีส านกังานเป็นหลกัเป็น

แหล่งน่าเช่ือถือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบั

การศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(   = -0.47) และกลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มระดบั

การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.58) 
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ตารางท่ี 4.98 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความสะอาดของสถานท่ี 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.87 4.06 3.72 4.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.87  0.19** -0.15 0.13 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.06   -0.34 -0.06 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.72    0.28 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.98 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความ

สะอาดของสถานท่ี จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัความมี

ระเบียบภายในส านักงาน และ ความสะอาดของสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   = 0.19)  
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ตารางท่ี 4.99 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา ประเด็นมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

3.89 3.96 3.53 3.00 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.89  0.07 -0.36 -0.89 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 3.96   -0.43** -0.96 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.53    -0.53 
สูงกวา่ปริญญาโท 3.00     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.99 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีระดับค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.43) 
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ตารางท่ี 4.100 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา ประเด็นมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ 

 

ระดบัการศึกษา    

ต ่ากวา่
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาโท 

4.13 4.25 3.81 4.50 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.13  0.12 -0.32 0.37 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4.25   -0.44** 0.25 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.81    0.69 
สูงกวา่ปริญญาโท 4.50     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.100 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ จ าแนกตามระดบั

การศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีเวบ็ไซต์ท่ีดูน่าเช่ือถือ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบเท่า มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (   = -0.44) 
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 สมมติฐานท่ี 5 อาชีพ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.101 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.676 3 0.559 1.514 0.210 
ภายในกลุ่ม 146.126 396 0.369   

รวม 147.801 399    

2. ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 5.064 3 1.688 3.461 0.016** 
ภายในกลุ่ม 193.176 396 0.488   

รวม 198.24 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 5.242 3 1.747 3.812 0.010** 
ภายในกลุ่ม 181.493 396 0.458   

รวม 186.734 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ระหวา่งกลุ่ม 1.023 3 0.341 0.940 0.421 
ภายในกลุ่ม 143.575 396 0.363   

รวม 144.598 399    
5. ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.711 3 0.237 0.508 0.677 
ภายในกลุ่ม 184.485 396 0.466   

รวม 185.195 399    
6. ดา้นบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 0.182 3 0.061 0.183 0.908 

ภายในกลุ่ม 131.667 396 0.332   
รวม 131.849 399    
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ตารางท่ี 4.101 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 0.134 3 0.045 0.126 0.945 
ภายในกลุ่ม 140.703 396 0.355   

รวม 140.837 399    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 32.283 3 10.761 1.001 0.392 
ภายในกลุ่ม 4255.253 396 10.746   

รวม 4287.536 399    
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.101 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบั

ท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ดา้นราคา พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบั

ท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า 

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.102 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของบริษทั
ประกนัภยั 

4.03 0.698 4.25 0.720 4.30 0.730 4.32 0.627 3.023 0.030** 

2. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณีเกิด
อุบติัเหตุ 

4.18 0.684 4.34 0.581 4.34 0.692 4.36 0.569 1.346 0.259 

3. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณีเจบ็ป่วย 

4.17 0.695 4.32 0.690 4.33 0.696 4.52 0.510 2.115 0.098 

4. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
สูญหาย/ เงิน
ส่วนตวั 

4.07 0.863 4.12 0.833 4.25 0.769 4.04 0.935 1.515 0.210 

5. ค่าชดเชยใน
กรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

3.89 0.935 3.93 1.024 4.06 0.828 3.88 1.054 1.078 0.358 
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ตารางท่ี 4.102 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
6. ค่าชดเชยใน
กรณีบอกเลิก
การเดินทาง 
และลดจ านวน
วนัเดินทาง 

3.98 0.853 3.96 0.972 4.05 0.805 4.16 0.746 0.466 0.706 

7. ความ
รับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.82 0.791 3.95 0.818 3.97 0.811 4.08 0.702 1.021 0.383 

8. ค่าชดเชยใน
กรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.81 0.903 4.04 0.785 4.07 0.812 4.32 0.748 3.319 0.020** 

9. ค่าชดเชย
เน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

3.97 0.832 4.18 0.789 3.99 0.908 4.28 0.737 1.592 0.191 

10. ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง
เยีย่มผูป่้วย
ระหวา่ง
ประเทศ 

3.83 0.772 3.96 0.914 3.96 0.950 4.32 0.627 1.973 0.117 
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ตารางท่ี 4.102 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
11. ค่าใชจ่้าย
เพื่อการ
เคล่ือนยา้ยเพื่อ
การ
รักษาพยาบาล 
ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.03 0.818 4.11 0.867 4.03 0.915 4.32 0.748 0.873 0.455 

12. บริการ
ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในกรณี
ท่ีเกิดเหตุ 

4.21 0.761 4.25 0.667 4.30 0.773 4.24 0.723 0.351 0.788 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.102 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ



 175 

ท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

วธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.103 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 

 

ระดบัการศึกษา    

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

4.03 4.25 4.30 4.32 
นกัเรียน/นกัศึกษา 4.03  0.22 0.27** 0.29 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.25   0.05 0.07 

พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง 

4.30    0.02 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.32     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.103 เม่ือทดสอบความแตกต่างของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ

บริษทัประกนัภยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา (   = 0.27) 

 

  



 176 

ตารางท่ี 4.104 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ 

 

ระดบัการศึกษา    

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.81 4.04 4.07 4.32 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.81  0.23 0.26** 0.51 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.04   0.03 0.28 

พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง 

4.07    0.25 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.32     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.104 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าช้า จ าแนก

ตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพแตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าช้า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา (   = 0.26) 

  



 177 

ตารางท่ี 4.105 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

ส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นราคา 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ค่าใชจ่้าย
ในการท า
ประกนั 
(เบ้ีย
ประกนัภยั) 

3.92 0.842 4.05 0.724 4.14 0.805 4.36 0.638 2.688 0.050 

2. สามารถ
ช าระเงินได้
ดว้ยบตัร
เครดิต 

3.96 0.796 4.09 0.668 4.21 0.761 4.32 0.690 3.068 0.028** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.105 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษา

ไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.106 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ประเด็นสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 

 

ระดบัการศึกษา    

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.96 4.09 4.21 4.32 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.96  0.13 0.25** 0.36 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.09   0.12 0.23 

พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง 

4.21    0.11 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.32     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.106 เม่ือทดสอบความแตกต่างของสามารถช าระเงินได้ด้วยบตัรเครดิต 

จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา (   = 0.25) 
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ตารางท่ี 4.107 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามอาชีพ 

 

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด
ดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย (n=25) f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ซ้ือจาก
บริษทั
ประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกั
โดยตรง 

3.85 0.873 3.98 0.820 4.00 0.823 4.24 0.723 1.535 0.205 

2. ซ้ือจากตวั
แทนท่ีท่าน
รู้จกั 

3.61 0.887 3.84 0.781 3.59 0.962 4.12 0.881 3.395 0.018** 

3. ซ้ือจาก
บริษทัน า
เท่ียว 

3.63 0.871 3.73 0.798 3.55 0.996 3.96 0.978 1.801 0.146 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/
บริษทัจดัหา
งาน 

3.47 0.943 3.71 0.825 3.13 1.095 3.92 0.954 8.802 0.000** 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

3.69 0.899 3.64 0.773 3.69 1.092 3.88 0.726 0.345 0.793 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.107 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และซ้ือจาก

สถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

วธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.108 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

 

ระดบัการศึกษา    

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.61 3.84 3.59 4.12 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.61  0.23 -0.02 0.51 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.84   -0.25 0.28 

พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง 

3.59    0.53** 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.12     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.108 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั จ าแนกตาม

อาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่ม

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง (   = 0.53) 
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ตารางท่ี 4.109 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ ประเด็นซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

 

ระดบัการศึกษา    

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.47 3.71 3.13 3.92 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.47  0.24 -0.34 0.45 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.71   -0.58** 0.21 

พนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง 

3.13    0.79** 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.92     
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.109 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน 

จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มี

ระดบัค่าเฉล่ีย น้อยกว่า กลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   = -0.58) และกลุ่มอาชีพ 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง (   = 0.79)  
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ตารางท่ี 4.110 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาชีพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ส่งเสริมการขาย 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.   
1. การโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆทาง 
โทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

4.07 0.766 3.86 0.841 4.08 0.732 4.04 0.841 1.305 0.272 

2. ค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้นท่ีเคยใช้
บริการ เช่น รีววิ
ผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

3.94 0.759 4.02 0.751 3.87 0.815 4.04 0.735 0.818 0.484 

3. มีการใหข้อง
แถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรม ์

3.70 0.858 3.62 0.776 3.64 0.879 3.96 0.735 1.119 0.341 

4. มีการแจง้
ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทัผา่น
ทางตวัแทนขาย
ประกนั 

3.72 0.798 3.80 0.749 3.60 0.834 3.96 0.676 2.271 0.080 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



 183 

 จากตารางท่ี 4.110 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมี

ผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.111 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
กระบวนการ
ดา้นการ
บริการ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย (n=25) f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
ติดต่อ
พนกังานขาย
ประกนัภยั 

4.11 0.804 4.00 0.894 4.12 0.811 4.20 0.816 0.449 0.718 

2. มีพนกังาน
คอยให้
ค  าแนะน า
ต่างๆแก่ลูกคา้ 

4.12 0.720 4.00 0.894 4.12 0.770 4.04 0.841 0.417 0.741 

3. มีการ
ท างานท่ี
ถูกตอ้ง
แม่นย  าและมี
มาตรฐาน 

4.13 0.694 4.02 0.863 4.14 0.754 4.20 0.707 0.508 0.677 

4. มีบริการ
จดัส่ง
กรมธรรมท่ี์
รวดเร็ว 

3.97 0.745 4.02 0.774 4.10 0.770 4.12 0.781 0.716 0.543 

  



 185 

ตารางท่ี 4.111 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
กระบวนการ
ดา้นการ
บริการ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย (n=25) f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

5. การ
เรียกร้อง
สินไหมมี
ขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 

4.16 0.782 3.98 0.798 4.15 0.790 4.16 0.800 0.739 0.529 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.111 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.112 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

บุคคล 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ
ของพนกังาน/
ตวัแทน 

4.06 0.680 3.86 0.773 4.01 0.759 3.88 0.726 1.065 0.364 

2. พนกังานให้
ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย 

4.10 0.769 4.21 0.706 4.15 0.715 4.08 0.640 0.349 0.790 

3. พนกังานมี
ความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบั
การประกนัภยั 

4.16 0.737 4.09 0.859 4.17 0.735 4.16 0.800 0.153 0.927 

4. พนกังานมี
มนุษยสัมพนัธ์
และมีความเป็น
กนัเอง 

4.08 0.695 4.07 0.735 4.08 0.746 4.12 0.726 0.027 0.994 

5. พนกังานมี
ความเสมอภาค
ในการใหบ้ริการ 

4.17 0.711 4.05 0.818 4.07 0.723 4.08 0.759 0.419 0.739 
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ตารางท่ี 4.112 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

บุคคล 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
6. พนกังาน
สามารถ
แกปั้ญหาของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.13 0.677 4.11 0.846 4.19 0.710 4.24 0.723 0.354 0.786 

7. พนกังานมี
บุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ีดี 

4.01 0.715 3.82 0.834 3.99 0.739 4.16 0.800 1.368 0.252 

8. รู้จกักบั
พนกังานเป็นการ
ส่วนตวั 

3.64 0.895 3.70 0.952 3.67 1.018 3.92 0.759 0.585 0.625 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.112 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้านบุคคล ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.113 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาชีพ 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. มีส านกังานเป็น
หลกัเป็นแหล่ง
น่าเช่ือถือ 

4.29 0.678 4.04 0.830 4.20 0.773 4.00 0.764 1.830 0.141 

2. มีการจดัรูปแบบ
ของส านกังานท่ีโดด
เด่นสะดุดตา 

3.85 0.762 3.82 0.765 3.87 0.831 4.08 0.640 0.659 0.577 

3. มีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั 

3.89 0.682 3.91 0.721 3.88 0.755 4.00 0.707 0.222 0.881 

4. ความมีระเบียบ
ภายในส านกังาน 
และ ความสะอาด
ของสถานท่ี 

3.92 0.742 3.98 0.726 3.98 0.747 4.08 0.812 0.327 0.806 

5. มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น 
น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

3.94 0.713 3.88 0.833 3.90 0.829 3.76 0.879 0.352 0.788 

6. มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.89 0.832 3.93 0.892 3.84 0.868 4.08 0.909 0.642 0.588 
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ตารางท่ี 4.113 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

อาชีพ (ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา
(n=89) 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

(n=56) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/
รับจา้ง  
(n=230) 

ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 
(n=25) 

f - 
value 

Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดู
น่าเช่ือถือ 

4.20 0.756 4.14 0.819 4.17 0.749 4.24 0.831 0.133 0.940 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.113 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



 190 

 สมมติฐานท่ี 6 รายได้ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วย

เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4.114 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระหวา่งกลุ่ม 8.693 5 1.739 4.924 0.000** 
ภายในกลุ่ม 139.109 394 0.353   
รวม 147.801 399    

2. ดา้นราคา 
ระหวา่งกลุ่ม 16.778 5 3.356 7.286 0.000** 
ภายในกลุ่ม 181.462 394 0.461   
รวม 198.24 399    

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 3.323 5 0.665 1.428 0.213 
ภายในกลุ่ม 183.411 394 0.466   
รวม 186.734 399    

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ระหวา่งกลุ่ม 6.13 5 1.226 3.489 0.004** 
ภายในกลุ่ม 138.467 394 0.351   
รวม 144.597 399    

5. ดา้นกระบวนการดา้นการ
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 13.027 5 2.605 5.962 0.000** 
ภายในกลุ่ม 172.168 394 0.437   
รวม 185.195 399    

6. ดา้นบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 4.21 5 0.842 2.599 0.025** 
ภายในกลุ่ม 127.639 394 0.324   
รวม 131.849 399    
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ตารางท่ี 4.114 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F-

Ratio 
Sig. 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ระหวา่งกลุ่ม 7.596 5 1.519 4.492 0.001** 
ภายในกลุ่ม 133.241 394 0.338   
รวม 140.837 399    

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 310.898 5 62.18 6.161 0.000 
ภายในกลุ่ม 3976.638 394 10.093   
รวม 4287.536 399    

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.114 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จ าแนกตามรายได ้โดยภาพรวมและรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา พบว่า ค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นกระบวนการดา้น

การบริการ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้น

บุคคล พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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ตารางท่ี 4.115 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียง
และความ
น่าเช่ือถือของ
บริษทั
ประกนัภยั 

4.02 0.710 4.20 0.755 4.39 0.616 4.29 0.763 5.00 0.000 4.89 0.333 5.703 0.000** 

2. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณีเกิด
อุบติัเหตุ 

4.21 0.671 4.18 0.712 4.49 0.559 4.50 0.577 4.60 0.548 4.78 0.667 4.773 0.000** 

3. ค่า
รักษาพยาบาล
ในกรณี
เจบ็ป่วย 

4.18 0.702 4.22 0.713 4.44 0.639 4.50 0.577 4.60 0.548 4.89 0.333 3.904 0.002** 

4. ค่าชดเชย
ในกรณีท่ี
กระเป๋าสูญ
หาย/ เงิน
ส่วนตวั 

4.10 0.835 4.07 0.802 4.41 0.695 4.43 0.634 4.60 0.548 3.44 1.509 4.824 0.000** 

5. ค่าชดเชย
ในกรณีท่ี
กระเป๋าล่าชา้ 

3.90 0.916 3.94 0.774 4.18 0.829 4.18 1.020 4.40 0.548 3.11 2.028 3.494 0.004** 
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ตารางท่ี 4.115 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

(ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
6. ค่าชดเชยใน
กรณีบอกเลิก
การเดินทาง 
และลดจ านวน
วนัเดินทาง 

3.98 0.841 3.90 0.818 4.21 0.779 4.21 0.995 3.80 1.095 4.33 0.707 2.395 0.037** 

7. ความ
รับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

3.80 0.778 3.88 0.811 4.06 0.772 4.32 0.819 3.60 0.548 4.22 0.833 2.981 0.012** 

8. ค่าชดเชยใน
กรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

3.86 0.888 3.91 0.827 4.24 0.737 4.32 0.819 3.60 0.548 4.67 0.500 4.963 0.000** 

9. ค่าชดเชย
เน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

4.01 0.810 3.81 0.955 4.23 0.747 4.39 0.685 4.00 1.000 4.67 0.500 5.315 0.000** 

10. ค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง
เยีย่มผูป่้วย
ระหวา่ง
ประเทศ 

3.87 0.774 3.87 0.948 4.05 0.876 4.32 0.819 2.80 0.837 4.89 0.333 5.589 0.000** 
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ตารางท่ี 4.115 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

(ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
11. ค่าใชจ่้าย
เพื่อการ
เคล่ือนยา้ย
เพื่อการ
รักษาพยาบาล 
ฉุกเฉิน/ส่งศพ
กลบัประเทศ 

4.05 0.821 3.89 0.978 4.20 0.762 4.43 0.690 3.60 0.548 4.78 0.667 4.291 0.001** 

12. บริการ
ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินใน
กรณีท่ีเกิด
เหตุ 

4.24 0.754 4.09 0.804 4.50 0.626 4.46 0.637 4.20 0.447 4.78 0.667 5.117 0.000** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.115 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่า

รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั พบวา่ ค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าช้า 

พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณี

บอกเลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนัเดินทาง พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าช้า พบว่า ค่าเฉล่ีย

ของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ี

เคร่ืองบิน พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าใช้จ่ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพ

กลบัประเทศ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.116 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.02 4.20 4.39 4.29 5.00 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.02  0.18 0.37** 0.27 0.98 0.87** 
15,000 - 30,000 บาท 4.20   0.19 0.09 0.80 0.69 
30,001 - 45,000 บาท 4.39    -0.10 0.61 0.50 
45,001 - 60,000 บาท 4.29     0.71 0.60 
60,001 - 75,000 บาท 5.00      -0.11 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.116 เม่ือทดสอบความแตกต่างของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยั จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ

บริษทัประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้

30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.37) และกลุ่ม

รายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.87) 
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ตารางท่ี 4.117 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.21 4.18 4.49 4.50 4.60 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.21  -0.03 0.28 0.29 0.39 0.57 
15,000 - 30,000 บาท 4.18   0.31** 0.32 0.42 0.60 
30,001 - 45,000 บาท 4.49    0.01 0.11 0.29 
45,001 - 60,000 บาท 4.50     0.10 0.28 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.18 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.117 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.31) 
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ตารางท่ี 4.118 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.18 4.22 4.44 4.50 4.60 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.18  0.04** 0.26 0.32 0.42 0.71 
15,000 - 30,000 บาท 4.22   0.22 0.28 0.38 0.67 
30,001 - 45,000 บาท 4.44    0.06 0.16 0.45 
45,001 - 60,000 บาท 4.50     0.10 0.39 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.29 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.118 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.04) 

 

  



 199 

ตารางท่ี 4.119 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงินส่วนตวั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.10 4.07 4.41 4.43 4.60 3.44 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.10  -0.03 0.31 0.33 0.50 -0.66 
15,000 - 30,000 บาท 4.07   0.34 0.36 0.53 -0.63 
30,001 - 45,000 บาท 4.41    0.02 0.19 -0.97** 
45,001 - 60,000 บาท 4.43     0.17 -0.99 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      -1.16 
มากกวา่ 75,000 บาท 3.44       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.119 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงิน

ส่วนตวั จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/เงิน

ส่วนตวั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 

75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท (   = -0.97) 
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ตารางท่ี 4.120 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.90 3.94 4.18 4.18 4.40 3.11 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.90  0.04 0.28 0.28 0.50 -0.79 
15,000 - 30,000 บาท 3.94   0.24 0.24 0.46 -0.83 
30,001 - 45,000 บาท 4.18    0.00 0.22 -1.07** 
45,001 - 60,000 บาท 4.18     0.22 -1.07 
60,001 - 75,000 บาท 4.40      -1.29 
มากกวา่ 75,000 บาท 3.11       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.120 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้ จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าช้า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท (   = -1.07) 
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ตารางท่ี 4.121 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนัเดินทาง 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.98 3.90 4.21 4.21 3.80 4.33 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.98  -0.08 0.23 0.23 -0.18 0.35 
15,000 - 30,000 บาท 3.90   0.31 0.31** -0.10 0.43 
30,001 - 45,000 บาท 4.21    0.00 -0.41 0.12 
45,001 - 60,000 บาท 4.21     -0.41 0.12 
60,001 - 75,000 บาท 3.80      0.53 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.33       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.121 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง และ

ลดจ านวนวนัเดินทาง จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีบอก

เลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนัเดินทาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 

1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 

บาท (   = 0.31) 
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ตารางท่ี 4.122 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได้ 

ประเด็นความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.80 3.88 4.06 4.32 3.60 4.22 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.80  0.08 0.26 0.52** -0.20 0.42 
15,000 - 30,000 บาท 3.88   0.18 0.44 -0.28 0.34 
30,001 - 45,000 บาท 4.06    0.26 -0.46 0.16 
45,001 - 60,000 บาท 4.32     -0.72 -0.10 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      0.62 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.22       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.122 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และ

ลดจ านวนวนัเดินทาง จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัความรับผิดชอบต่อ

บุคคลภายนอก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้

45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.52) 
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ตารางท่ี 4.123 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.86 3.91 4.24 4.32 3.60 4.67 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.86  0.05 0.38** 0.46 -0.26 0.81 
15,000 - 30,000 บาท 3.91   0.33 0.41 -0.31 0.76 
30,001 - 45,000 บาท 4.24    0.08 -0.64 0.43 
45,001 - 60,000 บาท 4.32     -0.72 0.35 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      1.07 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.67       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.123 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าช้า จ าแนก

ตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนัค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าช้า แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.38) 
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ตารางท่ี 4.124 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.01 3.81 4.23 4.39 4.00 4.67 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.01  -0.20 0.22 0.38 -0.01 0.66 
15,000 - 30,000 บาท 3.81   0.42** 0.58** 0.19 0.86 
30,001 - 45,000 บาท 4.23    0.16 -0.23 0.44 
45,001 - 60,000 บาท 4.39     -0.39 0.28 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.67 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.67       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.124 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.42) และกลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.58) 
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ตารางท่ี 4.125 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.87 3.87 4.05 4.32 2.80 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.87  0.00 0.18 0.45 -1.07 1.02** 
15,000 - 30,000 บาท 3.87   0.18 0.45 -1.07 1.02** 
30,001 - 45,000 บาท 4.05    0.27 -1.25 0.84 
45,001 - 60,000 บาท 4.32     -1.52** 0.57 
60,001 - 75,000 บาท 2.80      2.09** 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.125 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยี่ยมผูป่้วย

ระหวา่งประเทศ จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยี่ยม

ผูป่้วยระหว่างประเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม

รายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 1.02) 

กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 

1.02) กลุ่มรายได ้60,001 - 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท 

(   = -1.52) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า กลุ่มรายได ้60,001 - 

75,000 บาท (   = 2.09) 
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ตารางท่ี 4.126 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพกลบัประเทศ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.05 3.89 4.20 4.43 3.60 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.05  -0.16 0.15 0.38 -0.45 0.73 
15,000 - 30,000 บาท 3.89   0.31 0.54** -0.29 0.89 
30,001 - 45,000 บาท 4.20    0.23 -0.60 0.58 
45,001 - 60,000 บาท 4.43     -0.83 0.35 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      1.18 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.126 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าใช้จ่ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการ

รักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพกลบัประเทศ จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนั

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/ส่งศพกลบัประเทศ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่า15,000 - 30,000 บาท (   = 0.54) 
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ตารางท่ี 4.127 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.24 4.09 4.50 4.46 4.20 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.24  -0.15 0.26 0.22 -0.04 0.54 
15,000 - 30,000 บาท 4.09   0.41** 0.37 0.11 0.69 
30,001 - 45,000 บาท 4.50    -0.04 -0.30 0.28 
45,001 - 60,000 บาท 4.46     -0.26 0.32 
60,001 - 75,000 บาท 4.20      0.58 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.127 เม่ือทดสอบความแตกต่างของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนับริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.41) 
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ตารางท่ี 4.128 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

 

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด
ดา้นราคา 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ค่าใชจ่้าย
ในการท า
ประกนั 
(เบ้ีย
ประกนัภยั) 

3.93 0.832 3.96 0.784 4.28 0.763 4.64 0.559 4.00 0.000 4.56 0.726 6.440 0.000** 

2. สามารถ
ช าระเงินได้
ดว้ยบตัร
เครดิต 

3.94 0.776 4.05 0.705 4.36 0.756 4.50 0.745 4.20 0.447 4.56 0.726 5.574 0.000** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.128 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได้ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 มีดังน้ี ค่าใช้จ่ายในการท าประกัน (เ บ้ีย

ประกนัภยั) พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.129 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นค่าใชจ่้ายในการท าประกนั (เบ้ียประกนัภยั) 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.93 3.96 4.28 4.64 4.00 4.56 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.93  0.03 0.35 0.71** 0.07 0.63 
15,000 - 30,000 บาท 3.96   0.32 0.68** 0.04 0.60 
30,001 - 45,000 บาท 4.28    0.36 -0.28 0.28 
45,001 - 60,000 บาท 4.64     -0.64 -0.08 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.56 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.56       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.129 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการท าประกัน (เ บ้ีย

ประกนัภยั) จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค่าใช้จ่ายในการท าประกนั (เบ้ีย

ประกนัภยั) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้45,001 

- 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.71) และกลุ่มรายได ้

45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่า15,000 - 30,000 บาท (   = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.130 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.94 4.05 4.36 4.50 4.20 4.56 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.94  0.11 0.42** 0.56** 0.26 0.62 
15,000 - 30,000 บาท 4.05   0.31 0.45 0.15 0.51 
30,001 - 45,000 บาท 4.36    0.14 -0.16 0.20 
45,001 - 60,000 บาท 4.50     -0.30 0.06 
60,001 - 75,000 บาท 4.20      0.36 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.56       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.130 เม่ือทดสอบความแตกต่างของสามารถช าระเงินได้ด้วยบตัรเครดิต 

จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัสามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มี

ระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.42) และกลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.56) 
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ตารางท่ี 4.131 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้

 

ส่วนประสม
ทาง

การตลาด
ดา้นช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

1. ซ้ือจาก
บริษทั
ประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกั
โดยตรง 

3.81 0.849 3.83 0.810 4.22 0.769 4.32 0.863 4.20 0.447 4.56 0.527 5.758 0.000** 

2. ซ้ือจาก
ตวัแทนท่ี
ท่านรู้จกั 

3.60 0.853 3.65 0.831 3.68 0.989 3.32 1.249 4.20 0.447 5.00 0.000 5.227 0.000** 

3. ซ้ือจาก
บริษทัน า
เท่ียว 

3.63 0.837 3.66 0.844 3.65 0.994 3.21 1.371 3.40 0.548 3.67 1.581 1.183 0.317 

4. ซ้ือจาก
สถานศึกษา/
บริษทัจดัหา
งาน 

3.50 0.905 3.27 0.916 3.32 1.174 3.21 1.500 3.00 1.000 3.67 1.581 0.983 0.428 

5. ซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ต 

3.66 0.867 3.74 0.928 3.66 1.116 3.57 1.317 3.80 0.447 4.00 1.000 0.374 0.867 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.131 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได้ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 มีดงัน้ี ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ี

ท่านรู้จกัโดยตรง พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และซ้ืออจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

วธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.132 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.81 3.83 4.22 4.32 4.20 4.56 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.81  0.02 0.41** 0.51 0.39 0.75 
15,000 - 30,000 บาท 3.83   0.39** 0.49 0.37 0.73 
30,001 - 45,000 บาท 4.22    0.10 -0.02 0.34 
45,001 - 60,000 บาท 4.32     -0.12 0.24 
60,001 - 75,000 บาท 4.20      0.36 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.56       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.132เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 
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บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.41) และกลุ่มรายได ้30,001 - 

45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.39) 

 

ตารางท่ี 4.133 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.60 3.65 3.68 3.32 4.20 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.60  0.05 0.08 -0.28 0.60 1.40** 
15,000 - 30,000 บาท 3.65   0.03 -0.33 0.55 1.35** 
30,001 - 45,000 บาท 3.68    -0.36 0.52 1.32** 
45,001 - 60,000 บาท 3.32     0.88 1.68** 
60,001 - 75,000 บาท 4.20      0.80 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.133 เม่ือทดสอบความแตกต่างของซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั จ าแนกตาม

รายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่ม

รายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 1.40) กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า 

กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 1.35) กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท (   = 1.32) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท (   = 1.68) 
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ตารางท่ี 4.134 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นส่งเสริม
การขาย 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 
บาท 
(n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. การโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ
ทาง โทรทศัน์ 
วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

4.04 0.737 4.01 0.824 4.05 0.654 3.93 0.900 4.00 0.000 4.89 0.333 2.436 0.034** 

2. ค าแนะน า
จากผูอ่ื้นท่ีเคย
ใชบ้ริการ เช่น 
รีววิผา่น
เวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

3.91 0.740 3.89 0.808 3.87 0.757 3.96 0.881 4.00 1.000 4.89 0.333 2.954 0.012** 

3. มีการใหข้อง
แถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรม ์

3.68 0.827 3.54 0.747 3.73 0.926 4.04 1.071 3.60 0.548 4.11 1.054 2.385 0.038** 
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ตารางท่ี 4.134 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้(ต่อ) 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น
ส่งเสริมการขาย 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 
บาท 
(n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
4. มีการแจง้
ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทั
ผา่นทางตวัแทน
ขายประกนั 

3.74 0.760 3.60 0.758 3.65 0.899 3.75 0.928 3.60 0.548 4.44 0.527 2.135 0.061 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.134 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ี

มีผลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีดังน้ี การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆทาง 

โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ เช่น รีวิวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีการให้ของ

แถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.135 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้ประเด็นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.04 4.01 4.05 3.93 4.00 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.04  -0.03 0.01 -0.11 -0.04 0.85 
15,000 - 30,000 บาท 4.01   0.04 -0.08 -0.01 0.88** 
30,001 - 45,000 บาท 4.05    -0.12 -0.05 0.84 
45,001 - 60,000 บาท 3.93     0.07 0.96 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.89 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.135 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ 

วิทยุ หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัการโฆษณา

ผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้

15,000 - 30,000 บาท (   = 0.88) 
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ตารางท่ี 4.136 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้ประเด็นค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.91 3.89 3.87 3.96 4.00 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.91  -0.02 -0.04 0.05 0.09 0.98** 
15,000 - 30,000 บาท 3.89   -0.02 0.07 0.11 1.00** 
30,001 - 45,000 บาท 3.87    0.09 0.13 1.02** 
45,001 - 60,000 บาท 3.96     0.04 0.93 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.89 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.136 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากว่า 15,000 บาท (   = 0.98) กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 บาท มีระดบั

ค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 1.00) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท 

มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท (   = 1.02) 
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ตารางท่ี 4.137 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้ประเด็นมีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม ์

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.68 3.54 3.73 4.04 3.60 4.11 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.68  -0.14 0.05 0.36 -0.08 0.43 
15,000 - 30,000 บาท 3.54   0.19 0.50** 0.06 0.57 
30,001 - 45,000 บาท 3.73    0.31 -0.13 0.38 
45,001 - 60,000 บาท 4.04     -0.44 0.07 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      0.51 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.11       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.137 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีการให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือ

กรมธรรม ์จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัมีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือ

ซ้ือกรมธรรม์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได ้

45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.50) 
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ตารางท่ี 4.138 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการด้านการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ดา้น
กระบวนการ
ดา้นการบริการ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 
บาท 
(n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังาน
ขายประกนัภยั 

4.13 0.787 3.91 0.843 4.29 0.739 4.21 0.957 4.00 0.000 5.00 0.000 5.305 0.000** 

2. มีพนกังาน
คอยให้
ค  าแนะน าต่างๆ
แก่ลูกคา้ 

4.13 0.691 3.90 0.807 4.22 0.782 4.25 0.752 4.60 0.548 5.00 0.000 5.796 0.000** 

3. มีการท างาน
ท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าและมี
มาตรฐาน 

4.14 0.697 3.95 0.732 4.23 0.786 4.43 0.742 4.60 0.548 4.78 0.667 4.991 0.000** 

4. มีบริการ
จดัส่งกรมธรรม์
ท่ีรวดเร็ว 

3.99 0.718 3.94 0.757 4.16 0.745 4.29 0.897 4.60 0.548 4.78 0.667 4.037 0.001** 

5. การเรียกร้อง
สินไหมมี
ขั้นตอนท่ี
รวดเร็ว 

4.15 0.757 3.96 0.795 4.25 0.767 4.43 0.742 3.80 0.837 4.78 0.667 4.362 0.001** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.138 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้ ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี ความสะดวกรวดเร็วใน

การติดต่อพนกังานขายประกนัภยั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 มีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่าง

กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีการท างานท่ีถูกต้องแม่นย  าและมีมาตรฐาน พบว่า 

ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีบริการจดัส่งกรมธรรม์

ท่ีรวดเร็ว พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการ

เรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.139 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.13 3.91 4.29 4.21 4.00 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.13  -0.22 0.16 0.08 -0.13 0.87 

15,000 - 30,000 บาท 3.91   0.38** 0.30 0.09 1.09** 
30,001 - 45,000 บาท 4.29    -0.08 -0.29 0.71 
45,001 - 60,000 บาท 4.21     -0.21 0.79 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      1.00 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.139 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ

พนกังานขายประกนัภยั จ  าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ 

ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท 

(   = 0.38) และกลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า กลุ่มรายได ้15,000 - 

30,000 บาท (   = 1.09) 

 

ตารางท่ี 4.140 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นมีพนกังานคอยใหค้  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.13 3.90 4.22 4.25 4.60 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.13  -0.23 0.09 0.12 0.47 0.87 
15,000 - 30,000 บาท 3.90   0.32 0.35 0.70 1.10** 
30,001 - 45,000 บาท 4.22    0.03 0.38 0.78 
45,001 - 60,000 บาท 4.25     0.35 0.75 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.40 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.140 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานคอยให้ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้ 

จ  าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนัพนักงานคอยให้ค  าแนะน าต่างๆแก่ลูกค้า 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 1.10) 
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ตารางท่ี 4.141 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.14 3.95 4.23 4.43 4.60 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.14  -0.19 0.09 0.29 0.46 0.64 
15,000 - 30,000 บาท 3.95   0.28 0.48** 0.65 0.83 
30,001 - 45,000 บาท 4.23    0.20 0.37 0.55 
45,001 - 60,000 บาท 4.43     0.17 0.35 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.18 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.141 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีการท างานท่ีถูกต้องแม่นย  าและมี

มาตรฐาน จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมี

มาตรฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้45,001 - 

60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.48) 
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ตารางท่ี 4.142 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นมีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.99 3.94 4.16 4.29 4.60 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.99  -0.05 0.17 0.30 0.61 0.79 
15,000 - 30,000 บาท 3.94   0.22 0.35 0.66 0.84** 
30,001 - 45,000 บาท 4.16    0.13 0.44 0.62 
45,001 - 60,000 บาท 4.29     0.31 0.49 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.18 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.142 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัมีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.84) 
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ตารางท่ี 4.143 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดย

จ าแนกตามรายได ้ประเด็นการเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.15 3.96 4.25 4.43 3.80 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.15  -0.19 0.10 0.28 -0.35 0.63 
15,000 - 30,000 บาท 3.96   0.29 0.47 -0.16 0.82** 
30,001 - 45,000 บาท 4.25    0.18 -0.45 0.53 
45,001 - 60,000 บาท 4.43     -0.63 0.35 
60,001 - 75,000 บาท 3.80      0.98 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.143 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกันการเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.82) 
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ตารางท่ี 4.144 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

 

ส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นบุคคล 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. ช่ือเสียง
และความ
น่าเช่ือถือ
ของ
พนกังาน/
ตวัแทน 

4.03 0.688 3.92 0.756 4.00 0.735 4.14 0.848 4.20 0.447 4.00 1.000 0.628 0.679 

2. พนกังาน
ให้
ค าแนะน า
และ
ค าปรึกษา
อยา่ง
ถูกตอ้ง ใช้
ภาษาท่ี
เขา้ใจง่าย 

4.09 0.753 4.12 0.719 4.12 0.711 4.36 0.678 4.60 0.548 4.44 0.527 1.380 0.231 
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ตารางท่ี 4.144 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 

 

ส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นบุคคล 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
3. พนกังาน
มีความรู้
ความ
ช านาญ
เก่ียวกบัการ
ประกนัภยั 

4.12 0.742 4.10 0.741 4.13 0.796 4.32 0.723 4.60 0.548 5.00 0.000 3.219 0.007** 

4. พนกังาน
มีมนุษย
สัมพนัธ์
และมีความ
เป็นกนัเอง 

4.05 0.672 4.05 0.749 4.13 0.730 4.25 0.799 4.00 0.000 4.00 1.000 0.508 0.771 

5. พนกังาน
มีความ
เสมอภาค
ในการ
ใหบ้ริการ 

4.12 0.700 3.99 0.725 4.15 0.726 4.18 0.819 4.00 1.000 4.78 0.667 2.492 0.031** 

6. พนกังาน
สามารถ
แกปั้ญหา
ของลูกคา้
ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.08 0.706 4.10 0.727 4.27 0.706 4.21 0.787 4.60 0.548 4.89 0.333 3.196 0.008** 
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ตารางท่ี 4.144 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 

 

ส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ดา้นบุคคล 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 

บาท (n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
7. พนกังาน
มี
บุคลิกภาพ
และการ
แต่งกายท่ีดี 

3.98 0.696 3.90 0.718 4.03 0.754 4.00 1.018 3.60 0.548 5.00 0.000 4.189 0.001** 

8. รู้จกักบั
พนกังาน
เป็นการ
ส่วนตวั 

3.67 0.853 3.52 0.978 3.83 0.939 3.79 1.258 4.00 1.225 4.44 0.527 2.765 0.018** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.144 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั

การประกนัภยั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนักงานมีความเสมอภาคในการให้บริการ พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผลแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานมีบุคลิกภาพและการ

แต่งกายท่ีดี พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

รู้จกักบัพนักงานเป็นการส่วนตวั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.145 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.12 4.10 4.13 4.32 4.60 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.12  -0.02 0.01 0.20 0.48 0.88** 
15,000 - 30,000 บาท 4.10   0.03 0.22 0.50 0.90** 
30,001 - 45,000 บาท 4.13    0.19 0.47 0.87** 
45,001 - 60,000 บาท 4.32     0.28 0.68 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.40 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางท่ี 4.145 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั

การประกนัภยั จ  าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัพนกังานมีความรู้ความช านาญ

เก่ียวกบัการประกนัภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม

รายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.88) 

กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 

0.90) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 

บาท (   = 0.87) 
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ตารางท่ี 4.146 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นพนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.12 3.99 4.15 4.18 4.00 4.78 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.12  -0.13 0.03 0.06 -0.12 0.66 
15,000 - 30,000 บาท 3.99   0.16 0.19 0.01 0.79** 
30,001 - 45,000 บาท 4.15    0.03 -0.15 0.63 
45,001 - 60,000 บาท 4.18     -0.18 0.60 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.78 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.78       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.146 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนักงานมีความเสมอภาคในการ

ให้บริการ จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนัพนกังานมีความเสมอภาคในการ

ใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 

75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.79) 
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ตารางท่ี 4.147 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นพนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.08 4.10 4.27 4.21 4.60 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.08  0.02 0.19 0.13 0.52 0.81** 
15,000 - 30,000 บาท 4.10   0.17 0.11 0.50 0.79** 
30,001 - 45,000 บาท 4.27    -0.06 0.33 0.62 
45,001 - 60,000 บาท 4.21     0.39 0.68 
60,001 - 75,000 บาท 4.60      0.29 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.147 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ได้

อยา่งรวดเร็ว จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบว่า รายไดแ้ตกต่างกนัพนกังานสามารถแกปั้ญหาของ

ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม

รายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = 0.81) 

และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   

= 0.79) 
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ตารางท่ี 4.148 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.98 3.90 4.03 4.00 3.60 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.98  -0.08 0.05 0.02 -0.38 1.02** 
15,000 - 30,000 บาท 3.90   0.13 0.10 -0.30 1.10** 
30,001 - 45,000 บาท 4.03    -0.03 -0.43 0.97** 
45,001 - 60,000 บาท 4.00     -0.40 1.00** 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      1.40** 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.148 เม่ือทดสอบความแตกต่างของพนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนัพนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า กลุ่มรายได ้ต ่ากว่า 15,000 บาท (   = 1.02) กลุ่มรายได ้มากกว่า 

75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 1.10) กลุ่มรายได ้

มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท (   = 0.97) กลุ่ม

รายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท (   = 1.00) 

และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้60,001 - 75,000 บาท (   

= 1.40) 
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ตารางท่ี 4.149 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้

ประเด็นรู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.67 3.52 3.83 3.79 4.00 4.44 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.67  -0.15 0.16 0.12 0.33 0.77 
15,000 - 30,000 บาท 3.52   0.31** 0.27 0.48 0.92 
30,001 - 45,000 บาท 3.83    -0.04 0.17 0.61 
45,001 - 60,000 บาท 3.79     0.21 0.65 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      0.44 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.44       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.149 เม่ือทดสอบความแตกต่างของรู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั จ าแนก

ตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัรู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย 

มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.31) 
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ตารางท่ี 4.150 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 
บาท 
(n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
1. มีส านกังาน
เป็นหลกัเป็น
แหล่งน่าเช่ือถือ 

4.27 0.664 4.04 0.839 4.25 0.727 4.29 0.713 5.00 0.000 4.33 0.707 2.921 0.013** 

2. มีการ
จดัรูปแบบของ
ส านกังานท่ี
โดดเด่นสะดุด
ตา 

3.82 0.744 3.71 0.787 4.07 0.791 4.21 0.738 3.80 0.837 4.11 1.054 4.034 0.001** 

3. มีอุปกรณ์
ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

3.86 0.667 3.75 0.740 4.04 0.706 4.25 0.701 3.80 0.837 4.00 1.000 3.541 0.004** 

4. ความมี
ระเบียบภายใน
ส านกังาน และ 
ความสะอาด
ของสถานท่ี 

3.92 0.720 3.80 0.740 4.18 0.699 4.21 0.738 3.60 0.548 4.89 0.333 7.519 0.000** 
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ตารางท่ี 4.150 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตาม

รายได ้(ต่อ) 

 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

(n=100) 

15,000 - 
30,000 
บาท

(n=157) 

30,001 - 
45,000 
บาท 

(n=101) 

45,001 - 
60,000 
บาท 

(n=28) 

60,001 - 
75,000 
บาท 
(n=5) 

มากกวา่ 
75,000 

บาท(n=9) 
f - 

value 
Sig. 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 
5. มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ต่างๆ เช่น น ้า
ด่ืม 
หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

3.94 0.679 3.73 0.827 4.08 0.744 3.86 1.113 3.80 1.095 4.33 0.707 3.023 0.011** 

6. มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.87 0.812 3.76 0.850 4.00 0.812 3.75 1.175 4.40 0.548 4.89 0.333 4.111 0.001** 

7. มีเวบ็ไซตท่ี์ดู
น่าเช่ือถือ 

4.17 0.726 4.14 0.796 4.20 0.679 4.11 1.031 4.00 0.000 5.00 0.000 2.322 0.043** 

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.150 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนกตามรายได ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงัน้ี มีส านักงานเป็นหลกัเป็น

แหล่งน่าเช่ือถือ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี

การจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยั พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับท่ีมีผล

แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความมีระเบียบภายในส านักงาน และ ความ
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สะอาดของสถานท่ี พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีท่ีจอดรถเพียงพอ พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมี

ผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ พบวา่ ค่าเฉล่ียของ

ระดบัท่ีมีผลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ผูศึ้กษาได้

ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของ Scheffe test ดงัผลการเปรียบเทียบเป็นราย

คู่ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.151 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.27 4.04 4.25 4.29 5.00 4.33 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.27  -0.23** -0.02 0.02 0.73 0.06 

15,000 - 30,000 บาท 4.04   0.21 0.25 0.96 0.29 
30,001 - 45,000 บาท 4.25    0.04 0.75 0.08 
45,001 - 60,000 บาท 4.29     0.71 0.04 
60,001 - 75,000 บาท 5.00      -0.67 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.33       

**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.151 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 

จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกันมีส านักงานเป็นหลักเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 

บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย นอ้ยกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท (   = -0.23) 

 

ตารางท่ี 4.152 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.82 3.71 4.07 4.21 3.80 4.11 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.82  -0.11 0.25 0.39 -0.02 0.29 
15,000 - 30,000 บาท 3.71   0.36** 0.50 0.09 0.40 
30,001 - 45,000 บาท 4.07    0.14 -0.27 0.04 
45,001 - 60,000 บาท 4.21     -0.41 -0.10 
60,001 - 75,000 บาท 3.80      0.31 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.11       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.152 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่น

สะดุดตา จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัมีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดด

เด่นสะดุดตา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได ้

30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.36) 

  



 237 

ตารางท่ี 4.153 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.86 3.75 4.04 4.25 3.80 4.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.86  -0.11 0.18 0.39 -0.06 0.14 
15,000 - 30,000 บาท 3.75   0.29 0.50** 0.05 0.25 
30,001 - 45,000 บาท 4.04    0.21 -0.24 -0.04 
45,001 - 60,000 บาท 4.25     -0.45 -0.25 
60,001 - 75,000 บาท 3.80      0.20 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.153 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั จ  าแนกตาม

รายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ 

กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 0.50) 
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ตารางท่ี 4.154 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความสะอาดของสถานท่ี 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.92 3.80 4.18 4.21 3.60 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.92  -0.12 0.26 0.29 -0.32 0.97** 
15,000 - 30,000 บาท 3.80   0.38** 0.41 -0.20 1.09** 
30,001 - 45,000 บาท 4.18    0.03 -0.58 0.71 
45,001 - 60,000 บาท 4.21     -0.61 0.68 
60,001 - 75,000 บาท 3.60      1.29 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.154 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความมีระเบียบภายในส านักงาน และ 

ความสะอาดของสถานท่ี จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า รายได้แตกต่างกนัความมีระเบียบ

ภายในส านกังาน และ ความสะอาดของสถานท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากว่า 

15,000 บาท (   = 0.97) กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้

15,000 - 30,000 บาท (   = 0.38) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ 

กลุ่มรายได ้15,000 - 30,000 บาท (   = 1.09) 
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ตารางท่ี 4.155 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.94 3.73 4.08 3.86 3.80 4.33 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.94  -0.21 0.14 -0.08 -0.14 0.39 
15,000 - 30,000 บาท 3.73   0.35** 0.13 0.07 0.60 
30,001 - 45,000 บาท 4.08    -0.22 -0.28 0.25 
45,001 - 60,000 บาท 3.86     -0.06 0.47 
60,001 - 75,000 บาท 3.80      0.53 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.33       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.155 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัความมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น น ้ าด่ืม หนงัสือพิมพ ์วารสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้30,001 - 45,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้15,000 - 

30,000 บาท (   = 0.35) 
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ตารางท่ี 4.156 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

3.87 3.76 4.00 3.75 4.40 4.89 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.87  -0.11 0.13 -0.12 0.53 1.02** 
15,000 - 30,000 บาท 3.76   0.24 -0.01 0.64 1.13** 
30,001 - 45,000 บาท 4.00    -0.25 0.40 0.89 
45,001 - 60,000 บาท 3.75     0.65 1.14** 
60,001 - 75,000 บาท 4.40      0.49 
มากกวา่ 75,000 บาท 4.89       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.156 เม่ือทดสอบความแตกต่างของท่ีจอดรถเพียงพอ จ าแนกตามรายไดเ้ป็น

รายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีจอดรถเพียงพอ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกว่า 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้ต ่ากว่า 

15,000 บาท (   = 1.02) กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้

15,000 - 30,000 บาท (   = 1.13) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกว่า 

กลุ่มรายได ้45,001 - 60,000 บาท (   = 1.14) 
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ตารางท่ี 4.157 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน โดยจ าแนก

ตามรายได ้ประเด็นมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ 

 

รายได ้    

ต ่ากวา่ 
15,000 
บาท 

15,000 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกวา่ 
75,000 บาท 

4.17 4.14 4.20 4.11 4.00 5.00 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 4.17  -0.03 0.03 -0.06 -0.17 0.83 
15,000 - 30,000 บาท 4.14   0.06 -0.03 -0.14 0.86** 
30,001 - 45,000 บาท 4.20    -0.09 -0.20 0.80 
45,001 - 60,000 บาท 4.11     -0.11 0.89 
60,001 - 75,000 บาท 4.00      1.00 
มากกวา่ 75,000 บาท 5.00       
**ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.157 เม่ือทดสอบความแตกต่างของมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ จ าแนกตามรายได้

เป็นรายคู่ พบวา่ รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีมีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้มากกวา่ 75,000 บาท มีระดบัค่าเฉล่ีย มากกวา่ กลุ่มรายได ้

15,000 - 30,000 บาท (   = 0.86) 



บทที ่5 
อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของ
ผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วน
ท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน และ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจโดยรวมในการซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จากนั้นไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ย
วธีิของ Cronbach เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.95 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจโดยรวมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางด้วย
เคร่ืองบิน และส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน จ าแนกตามเพศ ใชก้ารทดสอบค่า (t-test for 
Independent Samples) จ าแนกตามอาย ุจ าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาระดบัการศึกษา จ าแนกตาม
อาชีพ จ าแนกตามรายได ้ใชก้ารทดสอบ (f-test One Way Analysis of Variance) ถา้พบการแตกต่าง
จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิการ scheffe 
  



 243 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 การน าเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการน าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุ 20-30 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 สถานภาพครอบครัวโสด 
จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ  านวน 253 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.2 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รายได ้
15,000 – 30,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบิน 
 จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินเป็นรายเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 91.5 และ การซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินเป็นราย
ปี คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยสถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปแลว้ท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน คือ ใน
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ทวีปเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 51.8 ทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 
10.0 ทวีปอเมริกาเหนือ คิดเป็นร้อย 4.8 ทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 2.8 และทวีปอเมริกาใต ้
ทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 2.5 1.5 ตามล าดบั ลกัษณะแผนท่ีเลือกท าเป็นแผนประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีความคุม้ครองท่ีเลือกท ามากท่ีสุดคือ การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ และ
สายตา หรือทุพพลภาพภาวรจากอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมาคือค่ารักษาพยาบาล
เน่ืองจากอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 71.5 อุบติัเหตุท่ีเกิดในระหว่างการเดินทาง (เช่น กระเป๋าสูญหาย 
กระเป๋าช ารุด เท่ียวบินล่าชา้ เป็นตน้) คิดเป็นร้อยละ 45.8 ค่าเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง 
/ ค่าส่งศพกบัประเทศ และ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 24.5 15.5 ตามล าดบั ทุน
ประกนัท่ีเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินต ่ากว่า 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.2 
รองลงมาคือ ทุนประกนัภยั 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 ทุนประกนัภยั 1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.8 ทุนประกนัภยั 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ทุนประกนัภยั มากกวา่2,00,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ ทุนประกนัภยั2,00,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั บุคคลท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินซ่ึงส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง คิดเป็นร้อย
ละ 48.8 รองลงมาคือ บิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 40.2 บุตร คิดเป็นร้อยละ 9.5 ภรรยา สามี คิดเป็น
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ร้อยละ 1.0 และ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการซ้ือประกนัภยั
การเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน คือ เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท าประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินท่ีช่วยแบ่งเบาภาระความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ ประกนัภยั
มีเง่ือนไขในการคุม้ครองท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตอ้งการบริการท่ีครบ
วงจร เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาให้กบัท่านหากเกิดอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 6.0 เพื่อป้องกนัและคุม้ครอง
ตนเอง ทรัพยสิ์น ตลอดจนบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 5.2 ถูกบงัคบัท าจากVISAของประเทศท่ีจะ
เดินทางไป คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ มีส่วนลดจูงใจในการท าประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนการ
ท าประกนัภยัของท่านเป็นไปดว้ยความไม่ตั้งใจ เช่น เพื่อนท่ีเป็นพนกังานขายชกัชวน เป็นตน้ ไม่มีผู ้
เลือก แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมากท่ีสุดคือ อินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาคือ พนกังานขาย / ตวัแทน คิดเป็นร้อยละ  31.2 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 
26.8 หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 3.8 วทิย ุคิดเป็นร้อยละ 3.0 และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่บริษทัน าเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 0.2 บริษัทประกันภัยท่ีมีประกันภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบินท่ีมากท่ีสุดคือ กรุงเทพ
ประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมาคือ แอกซ่าประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 27.5 อาคเนยป์ระกนัภยั
คิดเป็นร้อยละ 26.5 เอ็มเอสไอจี ประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 24.2 อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยัคิดเป็นร้อย
ละ 21.5 เอ็มบีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วิสคิดเป็นร้อยละ 13.5 เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์คิด
เป็นร้อยละ 12.2 นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์คิดเป็นร้อยละ 10.8 ทูนประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 5.0 ซบับ์
สามคัคีประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 3.5 และ อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 0.5 และ เลือกท าประกนัภยักบับริษทั
ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีมากท่ีสุดคือ กรุงเทพประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา
คือ เอ็มเอสไอจี ประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 18.2 แอกซ่าประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 17.8 อาคเนย์
ประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 16.8 อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 13.8 เอ็มบีทีเอส โบรกก้ิง 
เซอร์วิสคิดเป็นร้อยละ 9.8 เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์คิดเป็นร้อยละ 9.5 นิวแฮมพเ์ชอร์
อินชวัรันส์คิดเป็นร้อยละ 7.0 ซบับส์ามคัคีประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 2.5 ทูนประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 
2.2 และ อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 0.8 
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5.1.3 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  
 ได้ท าการเปรียบเทียบกนัระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม โดยใช้วิธีเปรียบเทียบท่ี
แตกต่างกนัตามลกัษณะและขอ้มูลของตวัแปร ผลการทดสอบ 
 
สมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

1. ผลิตภณัฑ์ 
1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัประกนัภยั 

      

1.2 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิด
อุบติัเหตุ 

      

1.3 ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เจบ็ป่วย 

      

1.4 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋า
สูญหาย/ เงินส่วนตวั 

      

1.5 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋า
ล่าชา้ 

      

1.6 ค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการ
เดินทาง และลดจ านวนวนั
เดินทาง 

      



 246 

ตารางท่ี 5.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได(้ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

1.7 ความรับผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก 

      

1.8 ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบิน
ล่าชา้ 

      

1.9 ค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ี
เคร่ืองบิน 

      

1.10 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
เยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ 

      

1.11 ค่าใชจ่้ายเพื่อการเคล่ือนยา้ย
เพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน/
ส่งศพกลบัประเทศ 

      

1.12 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินใน
กรณีท่ีเกิดเหตุ 

      

2. ราคา 
2.1 ค่าใชจ่้ายในการท าประกนั 
(เบ้ียประกนัภยั) 

      

2.2 สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัร
เครดิต 

      

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3.1 ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ี
ท่านรู้จกัโดยตรง  

      

3.2 ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั       
3.3 ซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว       
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ตารางท่ี 5.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได(้ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

3.4 ซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทั
จดัหางาน 

      

3.5 ซ้ือจากอินเตอร์เน็ต       
4. การส่งเสริมการตลาด 

4.1 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง 
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

      

4.2 ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใช้
บริการ เช่น รีววิผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

      

4.3 มีการใหข้องแถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม ์

      

4.4 มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทน
ขายประกนั 

      

5. กระบวนการดา้นการบริการ 
5.1 ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังานขายประกนัภยั 

      

5.2 มีพนกังานคอยใหค้ าแนะน า
ต่างๆแก่ลูกคา้ 

      

5.3 มีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  า
และมีมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 5.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได(้ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

5.4 มีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์
รวดเร็ว 

      

5.5 การเรียกร้องสินไหมมี
ขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 

      

6. บุคคล 
6.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของพนกังาน/ตวัแทน 

      

6.2 พนกังานใหค้ าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย 

      

6.3 พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั 

      

6.4 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
และมีความเป็นกนัเอง 

      

6.5 พนกังานมีความเสมอภาคใน
การใหบ้ริการ 

      

6.6 พนกังานสามารถแกปั้ญหา
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

      

6.7 พนกังานมีบุคลิกภาพและ
การแต่งกายท่ีดี 

      

6.8 รู้จกักบัพนกังานเป็นการ
ส่วนตวั 
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ตารางท่ี 5.1 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได(้ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

7. ลกัษณะทางกายภาพ 
7.1 มีส านกังานเป็นหลกัเป็น
แหล่งน่าเช่ือถือ 

      

7.2 มีการจดัรูปแบบของ
ส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา 

      

7.3 มีอุปกรณ์ส านกังานท่ี
ทนัสมยั 

      

7.4 ความมีระเบียบภายใน
ส านกังาน และ ความสะอาดของ
สถานท่ี 

      

7.5 มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์
วารสาร 

      

7.6 มีท่ีจอดรถเพียงพอ       
7.7 มีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ       
หมายเหตุ :  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจ
โดยรวมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
 กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และ
การตดัสินใจโดยรวมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดงัน้ี 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาค่ารักษาพยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลภายนอกเป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงสอดไม่คล้องกับผลการศึกษาของจุฑารัตน์ อนุตรลญัจ ์
(2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพ์
เชอร์อินชวัรันส์ ใหค้วามส าคญัต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ในดา้นเกณฑ์ท่ีใช้
ในการตดัสินใจซ้ือประกันภยัการเดินทาง โดยอยู่ในระดับมากได้แก่ เป็นบริษทัประกันภยัท่ีมี
ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือในการรับประกนัภยั ผลการศึกษาของ ประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการประกนัภยัรถยนต ์กบับริษทัประกนัภยัของผูใ้ชร้ถยนต ์ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในระดบัความส าคญัมาก เร่ืองช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทั และผลการศึกษาของ เบญจมาศ เชียรวิชัย (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองช่ือเสียงและ
ฐานะความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยั 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ดา้นราคา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.70 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เก่ียวกบั
สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิตเป็นอนัดบัแรก ส่วนค่าใชจ่้ายในการท าประกนั (เบ้ียประกนัภยั) 
รองลงมา ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ อนุตรลญัจ์ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ ให้ความส าคญั
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางในดา้นเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทาง โดยอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัมีความเหมาะสมกบัผลประโยชน์ความ
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คุม้ครองเบ้ียประกนัภยัถูกกวา่ท่ีอ่ืน และเบ้ียประกนัภยัผอ่นช าระได ้ผลการศึกษาของประพฤทธ์ิ นร
รัตน์ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกนัภยัรถยนต์กบับริษทัประกนัภยัของผูใ้ช้
รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในระดบัความส าคญัมาก
เร่ืองระดับราคา และผลการศึกษาของ เบญจมาศ เชียรวิชัย (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในระดบัความส าคญัมากในเร่ืองความสะดวก ใน
วธีิการช าระเบ้ียประกนัภยั รองลงมาเป็นอตัราเบ้ียประกนัภยัเม่ือเทียบกบัความคุม้ครอง  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 
3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมากเก่ียวกบัซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาซ้ือจาก
อินเตอร์เน็ตและซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทั
จดัหางานเป็นอนัดบัสุดทา้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ อนุตรลญัจ์ (2553) ท่ีศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ 
ใหค้วามส าคญั ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ในดา้นเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัการเดินทาง โดยอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายในการ
ซ้ือกรมธรรม์ และมีระบบออนไลน์ในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางท าให้เกิดความสะดวก ผล
การศึกษาของประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตก์บั
บริษทัประกนัภยัของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง สถานท่ีตั้งของบริษทัประกนัภยัหรือตวัแทนอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และ สะดวก
ต่อการเดินทางมาติดต่อ และผลการศึกษาของ เบญจมาศ เชียรวิชยั (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในระดบัความส าคญัมาก ในเร่ืองจ านวนสาขาท่ีมาก
และครอบคลุมทัว่ประเทศ  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 
3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบั
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หน่ึง รองลงมาซ้ือค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ เช่น รีวิวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และมีการแจง้
ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทนขายประกนัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนมีการให้ของแถม
หรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์เป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เบญจมาศ 
เชียรวิชยั (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจประเภท 3 
ของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยใน ระดบัความส าคญั
เร่ืองส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาเชิญชวนให้ตัดสินใจซ้ือ
ประกันภยั ผลการศึกษาของประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ประกนัภยัรถยนต์กับบริษทัประกันภยัของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยใน ระดบัความส าคญัมากเร่ืองค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใช้และมีการแจ้ง
ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทั  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการด้านการบริการ 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  ดา้นกระบวนการดา้นการบริการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากเก่ียวกบัการเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็วเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมามีการ
ท างานท่ีถูกต้องแม่นย  าและมีมาตรฐาน และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนักงานขาย
ประกันภัยเป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ส่วนมีบริการจดัส่งกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วเป็นอันดับสุดท้าย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ อนุตรลญัจ ์(2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ ให้ความส าคญัต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางใน ดา้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง โดยอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการจดัท ากรมธรรม ์กรมธรรม์มีความชดัเจนและถูกตอ้งและ
ระบบสามารถออกกรมธรรมไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผลการศึกษาของประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกนัภยัรถยนต์กบับริษทัประกนัภยัของผูใ้ช้รถยนต์ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยใน ระดบัความส าคญัมาก เร่ืองความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัและมีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน 
และผลการศึกษาของ เบญจมาศ เชียรวิชยั (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนต ์ภาคสมคัรใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยในระดบัความส าคญัมาก ในเร่ืองระยะเวลาในการส่ง มอบกรมธรรมร์วดเร็วรอรับไดเ้ลย 
และ ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมรวดเร็ว  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางด้วยเคร่ืองบิน ด้านบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
เก่ียวกบัพนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมามีพนกังานมี
ความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั และพนกังานใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจง่ายเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ส่วนมีรู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวัเป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ อนุตรลญัจ์ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ ให้ความส าคญัต่อพฤติกรรม
การใช้บริการประกนัภยัการเดินทาง ในดา้นเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง 
โดยอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานท่ีให้บริการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี พนกังานมีความรู้ และเขา้ใจ
หลักการประกนัภยัอย่างถูกตอ้ง พนักงานสามารถอธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วน  ผล
การศึกษาของประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตก์บั
บริษทัประกนัภยัของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
ระดบัความส าคญัมาก เร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของพนกังานขาย พนกังานให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งเขา้ใจง่าย พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั พนกังานมี
มนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเองพนกังานมีความเสมอภาคในการ ให้บริการลูกคา้ พนกังาน
เสมอภาคในการให้บริการลูกค้า พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง รวดเร็วพนักงานมี
บุคลิกภาพและการแต่งกายดี และผลการศึกษาของ เบญจมาศ เชียรวิชยั (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภยัรถยนต์ ภาคสมคัรใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในระดบัความส าคญัมาก ในเร่ืองพนักงานขายท่ีให้
ขอ้มูลชดัเจน อธัยาศยัดี  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการ
เดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 
3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากเก่ียวกบัมีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมามีมีเวบ็ไซต์ท่ีดู
น่าเช่ือถือ และความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความสะอาดของสถานท่ีเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 
มีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษา
ของ จุฑารัตน์ อนุตรลญัจ์ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกนัภยัการ
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เดินทางของบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ ให้ความส าคญัต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกนัภยั
การเดินทาง ในดา้นเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ สถานท่ีให้บริการมีเพียงพอ และ สะดวกสบายส าหรับลูกคา้ มีจ  านวนเคาน์เตอร์ท่ีให้บริการ
เพียงพอ อาคารมีท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภยั และ ผลการศึกษาของประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกนัภยัรถยนต์กบับริษทัประกนัภยัของผูใ้ช้รถยนต์ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก ให้ความส าคญัต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคญัมาก เร่ือง มี
ส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ มีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา มีอุปกรณ์
ส านักงานท่ีทนัสมยั (คอมพิวเตอร์) ความมีระเบียบภายในส านักงานเช่น การจดัวางอุปกรณ์
ส านกังาน ความสะอาดของสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โทรทศัน์ น ้ าด่ืม หนงัสือพิมพ ์
วารสารต่างๆ และ มีท่ีจอดรถพอเพียง 
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5.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
2. ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซ้ือประกนัภัย 

การเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามชุดน้ีไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูท่ี้เคยซ้ือประกันภยัการเดินทางด้วย

เคร่ืองบิน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสินใจ

โดยรวมในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

 

ทางผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามชุด

น้ีจนครบทุกขอ้ ทางผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีได้จะเก็บเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดจะไม่มีการ

เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่วา่ในกรณีใดๆและจะใชข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในทางวชิาการเท่านั้น 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

□ 1. ชาย     □ 2. หญิง  

2. อาย ุ 

□ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี   □ 2. 20-30 ปี    □ 3. 31-40 ปี  

□ 4. 41-50 ปี    □ 5. มากกวา่ 50 ปี  

3. สถานภาพครอบครัวในปัจจุบนัของท่าน  

□ 1. โสด    □ 2. สมรส   

□ 3. หยา่ร้าง    □ 4. หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 

□ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   □ 2. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

□ 3. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   □ 4. สูงกวา่ปริญญาโท  

5. อาชีพ 

□ 1. นกัเรียน/นกัศึกษา   □ 2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

□ 3. พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง □ 4. ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  

□ 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

□ 1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท    □ 2. 15,000 - 30,000 บาท 

□ 3. 30,001 - 45,000 บาท   □ 4. 45,001 - 60,000 บาท  

□ 5. 60,001 - 75,000 บาท   □ 6. มากกวา่ 75,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ทีเ่คยซ้ือประกนัภัยการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านมากท่ีสุด 

1. ท่านซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินในรูปแบบใด 

□ 1. รายเท่ียว    □ 2. รายปี  

2. สถานท่ีท่ีท่านเคยเดินทางไปแลว้ท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

□ 1. ในประเทศ    □ 2. ทวปีเอเชีย  

□ 3. ทวปีอเมริกาเหนือ   □ 4. ทวปีอเมริกาใต ้ 

□ 5. ทวปียโุรป     □ 6. ทวปีแอฟริกา  

□ 7. ทวปีออสเตรเลีย 

3. ลักษณะแผนท่ีท่านเลือกท าเป็นแผนประกันภยัการเดินทางด้วยเคร่ืองบินมีความคุ้มครอง

อะไรบา้ง 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

□ 1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ และสายตา หรือทุพพลภาพภาวรจากอุบติัเหตุ  

□ 2. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

□ 3. ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

□ 4. ค่าเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง / ค่าส่งศพกบัประเทศ  

□ 5. อุบติัเหตุท่ีเกิดในระหว่างการเดินทาง (เช่น กระเป๋าสูญหาย กระเป๋าช ารุด เท่ียวบิน

ล่าชา้ เป็นตน้) 

□ 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................  

4. ท่านเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินทุนประกนัเท่าไร  

□ 1. ต  ่ากวา่ 500,000 บาท   □ 2. 500,000 บาท  

□ 3. 1,000,000 บาท    □ 4. 1,500,000 บาท  

□ 5. 2,000,000 บาท    □ 6. มากกวา่ 2,000,000 บาท  
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5. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมากท่ีสุด  

□ 1. บิดา มารดา    □ 2. บุตร 

□ 3. ภรรยา    □ 4. เพื่อน 

□ 5. ตวัท่านเอง    □ 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................... 

6. สาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท่านซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

□ 1. เห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินท่ีช่วย

แบ่งเบาภาระความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 

□ 2. ประกนัภยัมีเง่ือนไขในการคุม้ครองท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน  

□ 3. ตอ้งการบริการท่ีครบวงจร เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาให้กบัท่านหากเกิดอุบติัเหตุ  

□ 4. มีส่วนลดจูงใจในการท าประกนัภยั  

□ 5. เพื่อป้องกนัและคุม้ครองตนเอง ทรัพยสิ์น ตลอดจนบุคคลภายนอก  

□ 6. การท าประกนัภยัของท่านเป็นไปดว้ยความไม่ตั้งใจ เช่น เพื่อนท่ีเป็นพนกังานขาย

ชกัชวน เป็นตน้  

□ 7. ถูกบงัคบัท าจากVISAของประเทศท่ีจะเดินทางไป  

□ 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................. 

7. ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 

ขอ้)  

□ 1. โทรทศัน์  □ 2. วทิย ุ   □ 3. หนงัสือพิมพ ์

□ 4. อินเตอร์เน็ต  □ 5. พนกังานขาย / ตวัแทน □ 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

................. 
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8. ท่านรู้จกับริษทัประกนัภยัท่ีมีประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินบริษทัใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 

1 ขอ้)  

□ 1. กรุงเทพประกนัภยั    □ 2. นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์  

□ 3. เอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์  □ 4. แอกซ่าประกนัภยั 

□ 5. อาคเนยป์ระกนัภยั    □ 6. อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยั 

□ 7. เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ □ 8. ทูนประกนัภยั 

□ 9. เอม็เอสไอจี ประกนัภยั   □ 10. ชบับส์ามคัคีประกนัภยั 

□ 11. อ่ืนๆ ............................................................. 

9.ท่านเลือกท าประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินกบับริษทัใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

□ 1. กรุงเทพประกนัภยั    □ 2. นิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์  

□ 3. เอซ ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์  □ 4. แอกซ่าประกนัภยั 

□ 5. อาคเนยป์ระกนัภยั    □ 6. อลิอนัซ์ ซี.พี ประกนัภยั 

□ 7. เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ □ 8. ทูนประกนัภยั 

□ 9. เอม็เอสไอจี ประกนัภยั   □ 10. ชบับส์ามคัคีประกนัภยั 

□ 11. อ่ืนๆ ............................................................. 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการ

เดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

ค าช้ีแจง : กรุณาประเมินการซ้ือประกนัภยัการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินคร้ังล่าสุดของท่านวา่ท่านเห็น

ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย () ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของ

ท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

หมายเหตุ :  ระดบัคะแนน 5 =  มากท่ีสุด  

ระดบัคะแนน 4 =  มาก  

ระดบัคะแนน 3 =  ปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2 =  นอ้ย  

ระดบัคะแนน 1 =  นอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ระดบัความส าคญั 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1. ผลติภัณฑ์ 

1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั      

1.2 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุ      

1.3 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วย      

1.4 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าสูญหาย/ เงินส่วนตวั      

1.5 ค่าชดเชยในกรณีท่ีกระเป๋าล่าชา้      

1.6 ค่าชดเชยในกรณีบอกเลิกการเดินทาง และลดจ านวนวนั

เดินทาง 
     

1.7 ความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ระดบัความส าคญั 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

1.8 ค่าชดเชยในกรณีเท่ียวบินล่าชา้      

1.9 ค่าชดเชยเน่ืองจากการจ้ีเคร่ืองบิน      

1.10 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเยีย่มผูป่้วยระหวา่งประเทศ      

1.11 ค่าใชจ่้ายเพื่อการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาล 

ฉุกเฉิน/ส่งศพกลบัประเทศ 
     

1.12 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดเหตุ      

2. ราคา 

2.1 ค่าใชจ่้ายในการท าประกนั (เบ้ียประกนัภยั)      

2.2 สามารถช าระเงินไดด้ว้ยบตัรเครดิต      

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง       

3.2 ซ้ือจากตวัแทนท่ีท่านรู้จกั      

3.3 ซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว      

3.4 ซ้ือจากสถานศึกษา/บริษทัจดัหางาน      

3.5 ซ้ือจากอินเตอร์เน็ต      

4. การส่งเสริมการตลาด 

4.1 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆทาง โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์

อินเทอร์เน็ต 

 
    

4.2 ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยใชบ้ริการ เช่น รีววิผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษทั 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ระดบัความส าคญั 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

4.3 มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม ์      

4.4 มีการแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบับริษทัผา่นทางตวัแทนขาย

ประกนั 

 
    

5. กระบวนการด้านการบริการ 

5.1 ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานขายประกนัภยั      

5.2 มีพนกังานคอยใหค้ าแนะน าต่างๆแก่ลูกคา้      

5.3 มีการท างานท่ีถูกตอ้งแม่นย  าและมีมาตรฐาน      

5.4 มีบริการจดัส่งกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว      

5.5 การเรียกร้องสินไหมมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว      

6. บุคคล 

6.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของพนกังาน/ตวัแทน       

6.2 พนกังานใหค้ าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ใชภ้าษา

ท่ีเขา้ใจง่าย 

     

6.3 พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประกนัภยั      

6.4 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง      

6.5 พนกังานมีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ      

6.6 พนกังานสามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว      

6.7 พนกังานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี      

6.8 รู้จกักบัพนกังานเป็นการส่วนตวั      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ระดบัความส าคญั 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ท่ีสุด 

7. ลกัษณะทางกายภาพ 

7.1 มีส านกังานเป็นหลกัเป็นแหล่งน่าเช่ือถือ      

7.2 มีการจดัรูปแบบของส านกังานท่ีโดดเด่นสะดุดตา      

7.3 มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั      

7.4 ความมีระเบียบภายในส านกังาน และ ความสะอาดของ

สถานท่ี 

     

7.5 มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์

วารสาร 

     

7.6 มีท่ีจอดรถเพียงพอ      

7.7 มีเวบ็ไซตท่ี์ดูน่าเช่ือถือ      

 

(จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี) 
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