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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั สมฤทยั ลิขิตกิจวรกลุ 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา  

  
งานวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างคือคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน  400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  สถิติในการ
วิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณูและสถิติสหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั ผลการวิจัย
พบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นคนวยัท างานเพศหญิง อาย ุ30 - 39 ปี โสด การศกึษาปรญิญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  55,001 บาทขึน้ไป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการซึ่งประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพ  ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ การตอบกลับ
และความพรอ้มในการใหบ้รกิาร การรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใสด่แูลลกูคา้อยู่
ในระดบัดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าคนวยัท างานที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 คุณภาพการบริการดา้นการรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่นมี
อิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า งานวิจยันีเ้ป็นประโยชนส์  าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยัสามารถ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการบริการเก่ียวกับประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ อันจะสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งรวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้
เพิ่มขึน้ต่อไป 
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The objectives of this research are to study the factors influencing the overseas 

travel insurance purchasing behavior trend of working-age people in the Bangkok 
metropolitan area. The sample consisted of 400 working-age people and used a questionnaire 
for data collection. The statistical methods used analysis included percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance, Multiple Regression and the Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient. Most of respondents were female, 30-39 years old, 
single, with a Bachelor’s degree, worked at private companies, and had an average income 
per month up to 55,001 Baht. The study found that the overall opinions of the elements of the 
service quality, consisting of Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy, 
were at a very good level. The results of the hypothesis testing can be concluded as follows: 
people of different ages, marital status, occupations and average income per month had 
different overseas travel insurance purchasing behavior trends at a statistically significant 
level of 0.05. In terms of the element of service quality, assurance influenced overseas travel 
insurance purchasing behavior trends at a statistically significant level of 0.05. In terms of 
consumer behavior, the number of trips a year influenced overseas travel insurance 
purchasing behavior trends. Insurance companies may use this study to improve their 
marketing strategies and service quality with regard to overseas travel insurance. In addition, 
they obtained a competitive advantage and increased their business profits. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จลลุ่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง จาก
รองศาสตราจารยส์พุาดา  สิริกตุตา เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดใ้หค้  าแนะน าและตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวิจัยดว้ยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ตัง้แต่เริ่มตน้ด าเนินการจน
งานวิจยัฉบบันีเ้สรจ็เรียบรอ้ยสมบรูณ ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารยศิ์รวิรรณ  เสรีรตัน ์ที่กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นประธาน
ในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงไดร้บัเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล และอาจารย ์ดร.พิชัย 
ภู่สัมพันธ์  ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  และได้
เสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าในการจดัท างานวิจยันีใ้หส้มบรูณ ์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านที่ไดใ้หค้วามรูแ้ก่ผูว้ิจัย  ในการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และเจา้หนา้ที่ บุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยประสานงาน
และอ านวยความสะดวกต่างๆ 

สดุทา้ยนีข้อกราบขอบพระคณุครอบครวั เพื่อนนิสิตทุกท่านที่ใหม้ิตรภาพ ความช่วยเหลือ 
ประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนและท ากิจกรรมตลอดหลักสูตร ที่ส  าคัญอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี  ้จนท า
ใหส้ารนิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี และผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ประโยชนท์ี่พึงไดจ้ากงานวิจยั
ฉบบันี ้จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจและผูท้ี่สนใจ ความดีอันพึงมีจากสารนิพธ์ฉบบันี ้
ผูว้ิจัยขอมอบใหค้รอบครวั ตลอดจนครูอาจารย ์ที่อบรมสั่งสอนใหค้วามรู ้ชีแ้นะแนวทางที่ดีและให้
การสนบัสนนุผูว้ิจยัตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ.2562 สถิติคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ดว้ยปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจน าเที่ยวที่ 
ส่งผลท าใหผู้ป้ระกอบการหลายรายจ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธด์า้นราคามาเป็นตัวกระตุน้ตลาด ท า ให้
การเดินทางท่องเที่ยวในบางประเทศราคาจึงถกูมองว่าคุม้ค่าเมื่อเทียบกบัการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมทั้งธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าและสายการบินที่ใหบ้ริการเต็มรูปแบบที่มีการขยาย
เสน้ทางการบินไปยงัแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงอานิสงสเ์งินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกบัค่าเงินของ
ประเทศจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศถูกลง จากปัจจัยเหล่านีม้ีผลใหเ้กิดความตอ้งการในการเดินทางท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้น าไปสู่โอกาสในการซือ้ประกนัภยัการเดินทางสงูขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั  ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
(2562) 

 
 

ภาพประกอบ 1 สถิติการเติบโตของประกนัภยัการเดินทาง 
 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ณ วนัที่ 9 กนัยายน 2562 



  2 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาประกันภัยการเดินทางมีแนวโน้มท า
โปรโมชั่นแข่งขันกันดึงดูดลูกค้าค่อนข้างมาก โดยเน้นตลาดไปที่การเดินทางไปต่างประเทศ
มากกว่าในประเทศ และเนน้ขายผ่านช่องทางออนไลนเ์พื่อใหล้กูคา้เขา้ถึงง่ายและสะดวก อีกทัง้ยงั
ช่วยลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการออกกรมธรรมข์องบริษัทประกนั โดยลกูคา้จะไดร้บัเอกสารกรมธรรม์
ส่งผ่านทางอีเมล ์และสามารถน าไปขอวีซ่า (visa) ไดท้ันที โดยช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ประกันภัย
การเดินทางเติบโตทกุปี ส่วนช่วงครึ่งปีแรกปี พ.ศ.2562 นี ้เบีย้ประกนัอยู่ที่ 1,219 ลา้นบาท เติบโต 
11% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัของปี พ.ศ.2561 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บมจ.
ประกนัภัยไทยวิวฒัน ์กล่าวว่า แนวโนม้ยอดขายประกันภัยการเดินทางถือว่าเติบโตดี โดยเฉพาะ
จ านวนผูซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้กว่า 20 – 30% ในขณะที่เบีย้ประกนัอาจจะ
โตไดป้ระมาณ 10% เนื่องจากภาวะการแข่งขนัสงูท าใหม้ีการปรบัลดราคาเบีย้ประกนัลงเพื่อจูงใจ
ลกูคา้ โดยคนไทยที่ซือ้ประกนัส่วนใหญ่จะเดินทางไปโซนเอเชียและยุโรปเป็นหลกั การเคลม ส่วน
ใหญ่จะมาจากค่ารกัษาสุขภาพและบาดเจ็บในต่างประเทศ ส่วนไฟลตดี์เลยแ์ละกระเป๋าล่าชา้มี
จ านวนเล็กนอ้ย  

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อ  านวยการ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
(ประเทศไทย) หรือ MSIG กล่าวว่า ยอดขายประกันภัยการเดินทางของบริษัทช่วง 8 เดือนแรกมี
การเติบโต โดยสว่นใหญ่เป็นการขายผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นหลกั ทัง้เว็บไซตข์องบรษิัทและคู่คา้
ทางธุรกิจ (พารต์เนอร)์ รวมถึงช่องทางตวัแทนและนายหนา้อีกสว่นหนึ่ง ทัง้นี ้ในปัจจบุนัคนไทยจะ
ซือ้ประกันภัยการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศตลอดทัง้ปี แต่จะมียอดขายมากเป็นพิเศษคือ
ช่วงไฮซีซั่น (High Season) ที่เป็นช่วงปิดเทอมและช่วงเทศกาลปีใหม่ (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย. 
และ ต.ค.-ธ.ค.)โดยการเคลมส่วนใหญ่มาจาก 1.ค่ารกัษาพยาบาล 2. เที่ยวบินล่าชา้ 3.กระเป๋า
ลา่ชา้ 4. ยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง 5. ไฟลดี์เลย ์ประชาชาติธุรกิจ (2562) 

จากขอ้มลูดงักล่าวและจ านวนคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง
มาหลายปี จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกนัภยัการเดินทางที่มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง การ
ท าประกนัภยัการเดินทางเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารและยงัช่วยบรรเทาแบ่ง
เบาความเสียหายหรือความสูญเสียใหก้ับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยไดม้ี
บทบาทและเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถรองรบัความเสียหายดงักลา่ว ถึงแมก้ารท าประกนัภยัการ
เดินทางไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ก็สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากความ
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เสียหายได ้รวมถึงช่วยจดัการและด าเนินการในเรื่องของอบุติัเหต ุการรกัษา การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
และความรบัผิดชอบต่อบคุคลภายนอก เป็นตน้  

ธุรกิจประกันภัยเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจให้บริการรูปแบบหนึ่งซึ่งให้บริการทางด้าน
การเงินทั้งออกกรมธรรม์ต่างๆ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงค านวณเบี ้ยประกัน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยธุรกิจการใหบ้ริการ สิ่ง
ส าคัญคือ คุณภาพการบริการ หรือ SERVQUAL ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา “สิ่งที่ลูกคา้ไดร้บั
จากการบริการ” ให้เหนือความคาดหวังเพื่อท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ในธุรกิจบริการการพัฒนา
คุณภาพการบริการทัง้ 5 ดา้นเป็นสิ่งส าคัญการรกัษาและพัฒนาการใหบ้ริการที่มีคุณภาพควรมี
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจย่อมมีคู่แข่งที่มีความสามารถและมีกลยทุธท์ี่
หลากหลายในการแข่งขนั  ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร“ซึ่งประกอบไปดว้ย
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ พฤติกรรมผู้บริโภค  และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ 
ลกัษณะทางกายภาพ(หรือสิ่งที่จบัตอ้งได)้ ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความ
พรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลกูคา้ โดย
ศึกษากลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งวัยท างานเป็นวัยที่ต้องการพลังงาน เพื่อใช้ในการท างานและท า
กิจกรรมอย่างเต็มที่  นอกจากนีว้ัยท างานเป็นวัยที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ เป็นกลไกขบัเคลื่อนผลผลิตของเศรษฐกิจ เป็นที่พึ่งของคนในครอบครวั คนใน
วยันีจ้ึงควรใหค้วามสนใจ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ วยัท างานเป็นวยัที่มีการเสียชีวิตมากที่สดุ ไม่
ว่าจะดว้ยสาเหตจุากการเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ย อบุติัเหตจุากการขนส่ง หรืออบุติัเหตจุากการท างาน 
ในแต่ละปีมีผูบ้าดเจ็บ ทุพพลภาพ และตายจากการท างานอย่างต่อเนื่อง ผูท้ี่อยู่ในวัยท างานจึง
ควรด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง มีการวางแผนเมื่อมีการเดินทาง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอบุติัเหตุ ชนานาถ จินตกสิกรรม (2560) ทัง้นีเ้พื่อน าผลวิจยัที่
ไดม้าใชป้ระโยชนต่์อผูป้ระกอบการบริษัทประกนัวินาศภยัในการปรบัปรุงแนวทางการด าเนินการ  
พัฒนากลยุทธ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงสามารถวางแผนในการ
ขยายฐานลูกคา้ที่มีความสนใจเลือกซือ้ประกันภัยการเดินทางเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ อันจะ
สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อคู่แข่งรวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจใหเ้พิ่มขึน้ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับและความพรอ้มในการให้บริการ การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 
ปี ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เป็นประโยชนส์  าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยั สามารถน าผลการวิจยัไปใช้
ประกอบการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการบริการเก่ียวกับประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2. เป็นแหล่งขอ้มูล แนวทางใหก้ับงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชนท์างการศึกษา
ใหแ้ก่ผูส้นใจที่ตอ้งการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ มุ่ งศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครขอบเขตการศึกษา
คน้ควา้มีดงันี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานที่มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี พกัอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างประเทศและซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศซึ่งวัย
ท างานเป็นวัยที่ตอ้งการพลังงานเพื่อใชใ้นการท างานและท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนีว้ัย
ท างานเป็นวยัที่มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เป็นที่พึ่งของคนใน
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ครอบครวั คนในวัยนีจ้ึงควรใหค้วามสนใจ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ คนวัยท างานจึงควรด าเนิน
ชีวิตอย่างระมดัระวงั มีการวางแผนเมื่อมีการเดินทาง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี พักอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างประเทศและซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนผูว้ิจยัจึงไดท้ าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดย
ใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2555) และได้
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่95% ความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บแบบสอบถามทางออนไลน ์โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากบริษัท

น าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและบล็อกที่เก่ียวกบัการเดินทางหรือการท่องเที่ยว ซึ่งทัง้ 2 แหล่ง
ดงักลา่วสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชบ้รกิารไดส้ะดวก 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
400 ตวัอย่าง ซึ่งแบ่งจากขัน้ที่ 1 โดยเก็บตามสดัส่วนเท่ากนัทกุพืน้ที่ แบ่งเป็นแหล่งละจ านวน 200 
ชดุ ดงันี ้

1. บรษิัทน าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ชดุ  
2. บล็อกที่เก่ียวกบัการเดินทางหรือการท่องเที่ยว จ านวน 200 ชดุ  

ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการ
เลือกเก็บเฉพาะผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหค้รบตามจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง ตามขัน้ที่ 2  

ตวัแปรที่ศกึษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดงันี ้
1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 
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1.2 อาย ุ
1.2.1 20 – 29 ปี 
1.2.2 30 -39 ปี 
1.2.3 40 -49 ปี 
1.2.4 50 - 59 ปี 

1.3 สถานภาพ 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.5 อาชีพ 
1.5.1 นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 
1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
1.5.5 อ่ืนๆ 

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.6.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
1.6.2 25,001 – 35,000 บาท 
1.6.3 35,001 – 45,000 บาท 
1.6.4 45,001 – 55,000 บาท 
1.6.5 ตัง้แต่ 55,001 บาท ขึน้ไป 

2. คณุภาพการบรกิารของบรษิัทประกนัภยั 
2.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
2.2 ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ  
2.3 การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร  
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2.4 การรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น 
2.5 การเอาใจใสด่แูลลกูคา้ 

3. พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การศึกษาครัง้นี ้ไดน้ิยามศัพทเ์ป็นตัวแปรเฉพาะในการวิจัย เพื่อก าหนดความหมายใน

การท าความเขา้ใจรว่มกนั ดงันี ้
1. คนวัยท างาน  หมายถึง คนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างประเทศและซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
2. การประกันภัยการเดินทาง หมายถึง การประกันการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งจะให้

ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อประสบอุบัติเหตุ แต่ทั้งนีอุ้บัติเหตุที่เกิดขึน้นั้นจะต้องเกิดขึน้
ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่ก าหนดและระบไุวใ้นกรรมธรรมเ์ท่านัน้ 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางเหตผุลส าคัญ
มากที่สดุในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ช่องทางในการเลือกซือ้ประกนัภัย
การเดินทางต่างประเทศบุคคลส าคัญมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชห้รือซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศรวมถึงจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1ปีซึ่งผูว้ิจยัใชต้วัแปร
นีใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

4. คณุภาพการบริการ หมายถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนวยั
ท างานที่ซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการ
ใหบ้รกิาร สามารถแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

4.1 ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้(Tangibility) หมายถึง เครื่องมือ
อ านวยความสะดวกต่างๆ พนักงานใหบ้ริการ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการสื่อสาร เช่น โบรชัวรแ์สดง
รายละเอียดประกนัภยั เป็นตน้ 

4.2 ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการ
ดว้ยความถูกต้องแม่นย า เช่น สามารถอธิบายแบบประกันและสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 
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รวมถึง บริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงินและความพรอ้มในการจ่ายค่าสินไหม 
เป็นตน้ 

4.3 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือ
ลกูคา้ ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว เช่น การเคลมประกัน การใหค้วามช่วยเหลือกรณีเกิดอุบติัเหต ุ
หรือใหค้ าแนะน าอธิบายขอ้สงสยัเก่ียวกบัแบบประกนั เป็นตน้ 

4.4 การรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง พนกังานใหบ้ริการ
มีความรู ้ความสามารถ มีทักษะรวมถึงมีจริยธรรมในการใหบ้ริการ เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับ
ลูกคา้ เช่น ใหบ้ริการตามมาตรฐานที่ก าหนดดว้ยความถูกตอ้ง อธิบายรายละเอียดในกรมธรรม์
ดว้ยความซื่อสตัยเ์ป็นตน้ 

4.5 การเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ใหบ้ริการดว้ยความ
ตั้งใจ รวมถึงการเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ตามวัตถุประสงคท์ี่แตกต่างกัน เช่น 
น าเสนอรูปแบบประกนัที่เหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละราย เป็นตน้ 

5. แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การที่คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มการซือ้หรือใช้บริการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
รวมถึงแนะน าคนรอบขา้งเมื่อรบัรูถ้ึงคณุค่าของการซือ้หรือใชบ้รกิารประกนัภยัการเดินทาง 
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พฤติกรรมผู้บริโภค 

จ านวนครัง้ในการเดินทางไป

ต่างประเทศ 
 

 

 

 

 
 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิดและตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธ ์ดงันี ้
 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)           ตวัแปรตาม (Dependent Variables)
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

คุณภาพการบริการ 

1. ลกัษณะทางกายภาพ 

2. ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ  

3. การตอบกลบัและความพรอ้มใน

การใหบ้รกิาร  

4. การรบัประกนัและการสรา้งความ

เชื่อมั่น 

5. การเอาใจใสด่แูลลกูคา้ 
 
 

 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 

 

 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

 

 

ใส่ดแูลลกูคา้ 

 

 

5. การเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

2. คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกันและการ
สรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจาก แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบรกิาร  
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทประกนัวินาศภยัและประกนัภยัการเดินทาง 
6. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัคนวยัท างาน 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ตัวแปรดา้นประชากรศาสตรห์ลายตัวแปรที่นิยม
น ามาใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรบัพิจารณาแบ่งสว่นตลาด มีดงัต่อไปนี ้

1. อายุ อายุใชเ้ป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรบัผลิตภณัฑ์และสินคา้หลากหลาย
ชนิด เช่น เสือ้ผา้ ผลิตภัณฑส์ าหรบัเด็กต่าง ๆ หนังสือ อาหาร เป็นตน้ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน
อาจมีความชอบหรือสนใจกิจกรรมที่ต่างกนั และสนใจในผลิตภณัฑต่์างประเภทกนัไปในแต่ละช่วง
อาย ุ

1.1 วยัเด็ก ผูท้ี่อยู่ในวยันีอ้าจมีความสนใจในผลิตภณัฑป์ระเภทขนม การต์นู สื่อที่บคุคล
ในวยันีส้นใจมกัจะเป็นสื่อทางโทรทศัน์ เช่น รายการส าหรบัเด็ก โดยเนน้ความสนุกสนานมากกว่า
สื่อชนิดต่าง ๆ 

1.2 วัยรุ่น ผูท้ี่อยู่ในวยันีม้ีแนวโนม้มีความสนใจสินคา้หรือผลิตภัณฑป์ระเภทที่ใหค้วาม
บนัเทิง และมีความแปลกใหม่ต่าง ๆ แต่บุคคลกลุ่มนีม้กัมีรายไดไ้ม่มากนกั เนื่องจากยงัไม่มีรายได้
เป็นของตนเอง บุคคลในกลุ่มนีอ้าจจะเป็นตลาดที่ดีส  าหรบัสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ประเภทเกมส์
คอมพิวเตอร ์ภาพยนตร ์เสือ้ผา้ สื่อที่บคุคลในวยันีน้่าจะสนใจเป็นสื่อประเภทโทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต
ต่าง ๆ หรือ วิทย ุ

1.3 วัยรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน คนกลุ่มนีม้ีรายไดเ้ป็นของตนเอง ผูท้ี่อยู่ในวยันีอ้าจ
เป็นตลาดที่ดีส  าหรบัผลิตภณัฑท์ี่มีราคาปานกลางถึงสงู ผลิตภณัฑป์ระเภทที่สามารถแสดงใหเ้ห็น
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ถึงผลของการใชส้ินคา้ที่สามารถช่วยชะลอการเขา้สู่วยักลางคนของตนเอง เช่น เครื่องส าอางที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีวัยกลางคน โทรศัพท์มือถือ รถยนต์  บ้าน เป็นตน้ สื่อที่ใชใ้นการเขา้ถึง
บคุคลกลุม่นีอ้าจเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพต่์างๆ และโทรทศัน ์

1.4 วยัเกษียณอายุหรือวยัชรา คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มีรายไดไ้ม่มากนกั นิยมเก็บออมเพื่อ
ใชจ้่ายในยามจ าเป็น ผูท้ี่อยู่ในวัยนีน้่าจะเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ดีส  าหรบัผลิตภัณฑป์ระเภท
การท่องเที่ยว หรือผลิตภณัฑท์ี่เสริมสรา้งความแข็งแรงของสขุภาพ เช่น อปุกรณอ์อกก าลงักายเพื่อ
เสริมสรา้งความแข็งแรงของสขุภาพต่าง ๆ สื่อประเภทที่เขา้ถึงกลุ่มบุคคลในวยันี ้จะเป็นวิทยุหรือ
สื่อสิ่งพิมพต่์าง ๆ แต่การเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายดงักลา่ว ควรค านึงและระมดัระวงัไม่ใหเ้ป็นการสรา้ง
ความแบ่งแยกของช่วงอายุว่าก าลงัเขา้สู่วยัชราหรือวยัเกษียณอาย ุเพื่อป้องกนัการต่อตา้นการรบัรู ้
และการเลือกซือ้จากกลุม่ดงักลา่ว 

2. เพศ บุคคลที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโนม้ที่จะมีความชอบหรือความสนใจแตกต่างกัน 
เช่น บุรุษอาจจะมีแนวโนม้ที่จะสนใจผลิตภัณฑ์หรือสินคา้ประเภทกีฬา ไดแ้ก่ ปีนเขา เล่นเจ็ตสกี 
ขณะที่สภุาพสตรีอาจสนใจกีฬาประเภทว่ายน า้ แบดมินตนั เทนนิส หรือสนใจผลิตภัณฑป์ระเภท
ความงามต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีขององค์กรส าหรบัการผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและกิจกรรมของแต่ละเพศดังกล่าวได ้นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์หรือสินคา้
บางชนิด ยังมีการแบ่งเพศของสินคา้อย่างชัดเจน เช่น น า้หอมหรือเครื่องส าอาง ซึ่งจะมีการผลิต
กลิ่นของน า้หอมใหแ้ตกต่างกนัระหว่างน า้หอมที่ใชก้บัสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี ประเภทของสื่อที่
บุคคลในแต่ละเพศสนใจก็จะแตกต่างกันไป บุรุษมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจในนิตยสารที่
เก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใช ้บา้น เฟอรน์ิเจอรห์รือนิตยสารของผูช้าย ในขณะที่สตรีมีแนวโนม้ที่จะ
ใหค้วามสนใจในนิตยสารเพื่อความงามหรือนิตยสารส าหรบัผูห้ญิง 

3. เชือ้ชาติ สามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดส าหรบัสินคา้หรือผลิตภณัฑบ์าง
ประเภท เช่น อาหาร เครื่องประดับ เสือ้ผา้ เป็นต้น บุคคลที่มีเชือ้ชาติเดียวกันอาจมีวัฒนธรรม 
ค่านิยม  วิถีการด าเนินชีวิต รวมถึงความเชื่อที่เหมือนกนั ซึ่งลว้นส่งผลต่อการเลือกผลิตภณัฑ์และ
ชนิดของสินคา้ 

4. รายได ้รายไดจ้ดัเป็นตวัแปรที่นกัการตลาดมกันิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งสว่นตลาด
เนื่องจากรายไดส้ามารถเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงอ านาจในการซือ้สินค้าของผูบ้ริโภค นอกจากนี ้
รายไดย้ังมีผลต่อการเลือกซือ้สินคา้หรือผลิตภัณฑข์องผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคที่มีรายไดส้งูมกัสนใจใน
สินคา้ฟุ่ มเฟือยที่มีคุณภาพดีมากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่า โดยอาจมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้า
อปุโภคบรโิภคที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
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5. วงจรชีวิตครอบครวั แต่ละขัน้ของวงจรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle) จะมีส่วน
ก าหนดว่าบุคคลใดท าหน้าที่ในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ใด เช่น ในช่วงที่ครอบครวัเริ่มต้น
แต่งงานและมีบุตร ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ที่สมาชิกในครอบครวัสนใจอาจเป็นผลิตภณัฑส์ าหรบัเด็ก 
ของเล่นส าหรบัเด็ก และเด็กอาจเป็นผูม้ีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือตดัสินใจเก่ียวกบั
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑบ์างชนิด เมื่อเปรียบเทียบกบัตอนที่ครอบครวัเพิ่งจะเริ่มตน้และยงัไม่มี
บุตร หรือครอบครวัที่มีสมาชิกเริ่มชราภาพแลว้ ผูท้ี่ท  าการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑอ์าจเป็นสามีหรือ
ภรรยาหรือทัง้สามีและภรรยาตดัสินใจซือ้รว่มกนั และชนิดของผลิตภณัฑท์ี่สมาชิกในครอบครวัให้
ความสนใจอาจเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีราคาสงู เช่น รถยนต ์เฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ ส าหรบัครอบครวัที่เพิ่ง
เริ่มตน้และยงัไม่มีบุตร ส่วนครอบครวัที่สมาชิกในครอบครวัชราภาพแลว้อาจสนใจผลิตภณัฑท์ี่มี
ราคาไม่แพงนกัและเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพหรือการท่องเที่ยว 

6. ตวัแปรอ่ืน ๆ นกัการตลาดสามารถเลือกใชต้วัแปรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแบ่งสว่น
ตลาด เช่น การศกึษา อาชีพ เป็นตน้  

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550)กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย อายุ เพศ 
สถานภาพครอบครวั รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่ม
ลูกคา้ โดยถือเกณฑจ์ากความตอ้งการของลูกคา้และพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ ซึ่งมักมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรประชากรศาสตร ์ดงันี ้

1. เพศ (Sex) เพศสามารถช่วยแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้รกิารได ้ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่ส  าคัญในการแบ่งส่วนตลาด เพราะปัจจุบนันี ้ตัวแปรดา้นเพศสามารถส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไดม้าก เพศที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติ การรบัรู ้การตัดสินใจ 
เรื่องการซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

2. อายุ (Age) กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีความตอ้งการสินคา้และบริการที่
แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินคา้แฟชั่น กลุ่มคนวยัท างานเป็น
กลุ่มคนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายมีความรบัผิดชอบสูง กลุ่มผู้สูงอายุอาจสนใจสินคา้เก่ียวกับ
สุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงสามารถใช้อายุเป็นตัวแปรที่เป็นประโยชน์ ด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน และยังสามารถใช้ค้นหาความต้องการกลุ่มของตลาดส่วนเล็ก 
(Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัไปที่ตลาดช่วงอายสุว่นนัน้  

3. สถานภาพครอบครวั (Marital Status) ลกัษณะส าคัญ 3 ประการ คือ การเขา้สู่ชีวิต
สมรส การแตกแยกของชีวิตสมรส เช่น การตาย แยกกนัอยู่ หย่ารา้ง และการสมรสใหม่ สถานภาพ
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สมรสเป็นลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ส  าคัญซึ่งมีผลทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสงัคม ประเด็น
ส าคญัในการศกึษาสถานภาพสมรส คือ ประเภทของสถานภาพสมรส 

องคก์ารสหประชาชาติมีการรวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้โสด 
สมรส หมา้ยและไม่สมรส สถานภาพสมรสมีส่วนในการตดัสินใจของบุคคล โดยคนโสดจะมีอิสระ
ทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานหรือมีครอบครวัแลว้ ส่งผลใหก้ารตัดสินใจเรื่องต่างๆอาจใช้
เวลานอ้ยกว่าคนที่แต่งงานแลว้ เนื่องจากคนโสดไม่มีภาระผกูพนัมากเท่ากบัคนที่แต่งงานแลว้ 

4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัว
แปรที่ส  าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความร ่ารวย 
แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายไดฐ้านะปานกลางและมีรายไดต้ ่าจะมีขนาดใหญ่  ปัญหาส าคญั
ในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว คือ รายได้จะเป็นตัวชีว้ัดการมีหรือไม่มี
ความสามารถหรืออ านาจในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกัน การเลือกซือ้สินคา้โดยแทจ้ริงอาจมี
เกณฑ ์รูปแบบการด าเนินชีวิต รสนิยม ความเชื่อ ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดม้ัก
เป็นตัวแปรที่นิยมใช้กันบ่อย นักการตลาดอาจโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตรอ่ื์นๆ เพื่อช่วยใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายท าไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้
อาจเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพ 

อดลุย ์จาตรุงคกลุ (2549) กลา่วว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิต
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะ
เก่ียวพันกับอุปสงค ์(Demand) ในตัวสินคา้ที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
สามารถชีใ้หเ้ห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และการลดความส าคัญลงของตลาดอ่ืน ลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัมี ดงันี ้

1. อายุ นกัการตลาดควรค านึงถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอาย ุเพราะจะสะทอ้นถึงการน าเสนอผลิตภณัฑใ์นแต่ละวยั 

2. เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ท างานนอกบา้นเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ นักการตลาด 
ตอ้งค านึงว่าปัจจบุนัสตรีเป็นผูซ้ือ้รายใหญ่มีอ านาจในการใชจ้่าย ซึ่งที่แลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสินใจ
ซือ้ จึงมีผลท าใหส้ินคา้ถกูผลิตออกมาโดยแบ่งประเภทการใชง้านตามเพศมากขึน้ 

3. วงจรชีวิตครอบครวั ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครวัสามารถเป็นตัวก าหนดที่
ส  าคญัของพฤติกรรม แบ่งไดด้งันี ้สินคา้ส าหรบัผูบ้ริโภคเอง สินคา้ส าหรบัครอบครวั สินคา้ส าหรบั
เด็กหรือผูส้งูอาย ุเป็นตน้ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนก็จะมีพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกนั  
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4. การศึกษาและรายได ้การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สะทอ้นถึงภูมิความรูห้รือวิธีการ
ตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการ นักการตลาดตอ้งสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจาก
รายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือสินคา้ที่มี
คณุภาพดีมากกว่าผูท้ี่มีการศึกษาต ่าเนื่องจากผูท้ี่มีการศึกษาสงูอาจมีอาชีพที่สามารถรบัรายไดท้ี่
สงูกว่าผูท้ี่มีการศกึษาต ่า 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด 
และทฤษฎีดา้นประชากรศาสตรข์อง ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) ซึ่งสอดคลอ้งกบัตวัแปรอิสระ ดา้น
ลักษณะประชากรศาสตรข์องงานวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ โดยผูใ้ชบ้รกิารจะมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศที่แตกต่าง
กนั ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2557)  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซือ้ การใช ้และการประเมินผลจากการใชส้ินคา้หรือ
บรกิารของบคุคล ซึ่งมีความส าคญัและสง่ผลต่อการซือ้สินคา้และบรกิารทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

กมลภพ ทิพย์ปาละ และคณะ (2555) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบ้ริโภคท าการคน้หา ซือ้ ใช ้ประเมินผล ใชส้อยผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ และ
การบริการที่คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองหรือเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการภายในครวัเรือนและองคก์ร ผูบ้ริโภคที่ซือ้สินคา้และบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์ดงักล่าวนี ้
รวมกนัเรียกว่าตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้รโิภคในที่ต่างๆย่อมมีความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์
อยู่หลายประเด็น เช่น อายุ วฒันธรรม รายได ้การศึกษา ศาสนา และรสนิยม เป็นตน้ พฤติกรรม
การกิน การใช ้การซือ้และความรูส้กึนึกคิดของผูบ้รโิภคต่อผลิตภณัฑจ์ึงแตกต่างกนัออกไปท าใหม้ี
การซือ้การบรโิภคสินคา้และบรกิารหลากหลายชนิดที่แตกต่างกนั  

Leon Schiffman and Leslie Kanuk (2010)  การศึ กษ าพฤ ติกรรมผู้บ ริ โภ ค  คื อ 
การศึกษาเชิงพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้และใช้
สินคา้จากทรพัยากรที่มีอยู่ทัง้เงิน เวลา และก าลงัเพื่อบรโิภคสินคา้และบรกิารต่างๆ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจึงซือ้ ซือ้เมื่อไร อย่างไร ที่ไหนและบ่อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจ
เลือกซือ้สินคา้และบรกิารเพื่อใหไ้ดร้บัความพงึพอใจสงูสดุจากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั 
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ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคที่เก่ียวกับการซือ้หรือใชส้ินคา้ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยการตัง้ค าถามและค าตอบที่ไดจ้ะสามารถช่วยใหน้กัการตลาดจดักลยทุธ์
ทางการตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม  ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, 
Where และ How เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบไปดว้ย Occupants Objects 
Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations สามารถอธิบายไดด้งันี ้

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ผู้บริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเสมอไป วัตถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ เพื่ อหา
กลุม่เป้าหมายที่ใชส้ินคา้และบรกิารหรือมีแนวโนม้ที่จะใชส้ินคา้หรือบรกิารนัน้ๆ ซึ่งจะช่วยใหท้ราบ
ลกัษณะของกลุม่เปา้หมาย(Occupant) รวมถึงพฤติกรรมในการซือ้และการใชข้องกลุม่เปา้หมาย  

2. ตลาดซือ้อะไร (What does the market buy?) หลงัจากระบกุลุ่มเปา้หมายที่ชดัเจนได้
แลว้จึงท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกคา้ที่
ตอ้งการจากผลิตภณัฑห์รือองคก์าร (Objects) 

3. ท าไมจึงซือ้ (Why does the market buy?) การวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทราบถึงเหตุผลที่
แท้จริง (Objectives) ในการตัดสินใจซื ้อของลูกค้าน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจ
กลุม่เปา้หมายเพื่อใหส้ามารถตอบสนองเหตผุลที่ท าใหล้กูคา้ตดัสินใจเลือกซือ้ได ้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซือ้ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซือ้อาจ
มีบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ (Organization) เพราะผูท้ี่ท  าหน้าที่ซือ้ 
อาจไม่ใช่ผูท้ี่ใชส้ินคา้โดยตรงอาจใชร้่วมกนัหลายคน อาจไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้มากพอจึงตอ้ง
อาศัยกลุ่มผู้รูห้รือกลุ่มของผู้ซือ้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งต้องพิจารณาว่าจะใชก้ลุ่ม
อา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชห้รือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรงหรือถา้เป็นผลิตภณัฑท์ี่ผูซ้ือ้มีหนา้ที่
ในการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้ธุรกิจอาจตอ้งเนน้ที่กลุม่ผูซ้ือ้เป็นหลกั 

5. ซือ้เมื่อใด (When does the market buy?) ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภค
สินคา้และบรกิารในแต่ละประเภทที่แตกต่างกนัตามแต่ละโอกาสที่ใช ้ดงันัน้การวิเคราะหโ์อกาสใน
การซือ้ของลกูคา้ (Occasion) จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเตรียมรบัมือกบัการผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอ
และเตรียมแผนการสง่เสรมิการตลาดในรูปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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6. ซือ้ที่ไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ลูกคา้นิยมสะดวกใน
การไปซือ้ (Outlets) เพื่อการบรหิารช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เหมาะสมกบัลกูคา้ในแต่ละกลุ่มดว้ย
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเวลาและตอ้งการความสะดวกสบาย ดังนั้นการอาศัยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสส์ามารถช่วยอ านวยความสะดวกและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้มากขึน้ 

7. ซื ้ออย่างไร (How does the market buy?) เพื่ อทราบถึงการบริหารการซื ้อของ
กลุ่มเป้าหมาย (Operation) ว่ามีขัน้ตอนการเลือกซือ้อย่างไร ตัง้แต่การรบัรูปั้ญหา ท าการคน้ควา้
ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขหรือลดปัญหานัน้ๆ ท าการประเมินทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และตัดสินใจซือ้
อย่างไร จะช่วยให้มีข้อมูลส าหรับวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่ เหมาะสมตรงกลุ่มลูกค้า
เปา้หมายมากท่ีสดุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 

อา้งอิงรูปภาพจาก: หนงัสือพฤติกรรมผูบ้รโิภค ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2546) 
 
สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งในการใหไ้ดม้าและการใชส้ินคา้หรือบรกิารเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของบคุคลนัน้ 
โดยจะมีกระบวนการต่างๆหลายขัน้ตอนเริ่มตัง้แต่การคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมินผล และ
การใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดซ้ึ่งสินคา้และบรกิาร ดงันัน้การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคจะช่วยใหผู้ข้ายหรือ
ผูผ้ลิตทราบถึงลกัษณะและพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
ประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจทกุประเภท 
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จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2546) 
มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งกรอบแนวคิดและแบบสอบถามในส่วนของ ใครมีส่วนรว่มในการซือ้ 
(Who participates in the buying) ท าไมจึ งซื ้อ (Why) และซื ้อที่ ไหน (Where) เพื่ อวิ เคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ซึ่งผูว้ิจยัใชต้วั
แปรนีใ้นการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาถึงความสมัพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

นัฐกานต ์เครือชัยแก้ว (2557) กล่าวถึง คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอย่างดี โดยอาจพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ 
ความสะดวกรวดเรว็ รวมไปถึงความคุม้ค่า ทัง้ดา้นราคาคณุภาพและปรมิาณของสินคา้และบรกิาร 
ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพนัน้จะเกิดขึน้เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปรียบเทียบกบัการรบัรูท้ี่แทจ้ริงกบัความ
คาดหวงันัน้  

พิมล  เมฆสวัสดิ์ (2550) กล่าวถึง คุณภาพบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่ ดี 
เหมาะสมทัง้เวลา สถานที่ รูปแบบ ลกัษณะทางจิตวิทยาโดยใชแ้รงงานมนุษยเ์พื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความคาดหวังของผูใ้ชบ้ริการ ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้
บริการ มีความประทับใจดา้นบวกและอยากกลับมาใชบ้ริการอีก รวมทั้งอยากบอกต่อถึงผู้อ่ืน
ในทางที่ดีซึ่งสามารถสง่ผลกระทบดา้นบวกต่อภาพลกัษณข์องการบรกิารที่ดีดว้ย 

Zeithaml และ Bitner (2003) กลา่วถึง คณุภาพการบรกิารว่าเป็นการประเมินที่มุ่งเนน้ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการรับรูข้องลูกค้าในมิติของการบริการที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งปัจจัยที่ก าหนด
คณุภาพการบรกิารใน SERVQUAL ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

1. Reliability (ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ) ความสามารถในการให้บริการอย่าง
ถกูตอ้งแม่นย า (Accurate Performance) ใหบ้รกิารตรงกบัสญัญาที่ใหไ้วก้บัลกูคา้และบรกิารที่ให้
ทุกครัง้มีความสม ่าเสมอ ท าให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ สามารถ
ไวว้างใจได ้(Dependable) 

2. Assurance (ความมั่นใจ) ผู้ให้บริการมีความรูแ้ละทักษะที่จ  าเป็นในการบริการ 
(Competence) สภุาพและเป็นมิตรกบัลกูคา้ (Courtesy) มีความซื่อสตัยแ์ละสามารถสรา้งความ
มั่นใจใหก้บัลกูคา้ได ้(Credibility) และความมั่นคงปลอดภยั (Security)  
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3. Tangibility (สิ่งที่สามารถจับตอ้งได)้ ลกัษณะทางกายภาพของเครื่องมือ สิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงพนกังาน และอปุกรณส์ าหรบัการสื่อสารต่าง ๆ  

4. Empathy (ความใส่ใจ) สามารถเขา้ถึงได้ง่ายและติดต่อโดยสะดวก (Easy Access) 
ความสามารถในการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจ (Good Communication) ความเห็นอกเห็นใจและ
เขา้ใจลกูคา้ (Customer Understanding) 

5. Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ความ เต็มใจในการให้บริการทันที 
(Promptness) รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความยินดี (Helpfulness) 

Schmenner (1995) กลา่วถึง คณุภาพการใหบ้รกิารไดม้าจากการรบัรูท้ี่ไดร้บัจรงิลบดว้ย
ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รบัจากการบริการนั้น หากการรบัรูใ้นบริการที่ไดร้บันั้นมีน้อยกว่า
ความคาดหวงั อาจท าใหผู้ร้บับริการมองว่าคณุภาพการใหบ้ริการนัน้ติดลบ หรือรบัรูว้่าการบริการ
นัน้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันขา้มหากผูร้บับริการรบัรูว้่าบริการที่ไดร้บัจริงนัน้มีมากกว่าสิ่งที่
คาดหวงั อาจท าใหม้องว่าคณุภาพการใหบ้รกิารนัน้เป็นบวกหรือมีคณุภาพในการบริการ 

สรุปไดว้่า คณุภาพการบรกิาร คือ สิ่งที่ลกูคา้รบัรูจ้ากการบรกิาร ลกูคา้จะตดัสินหลงัจาก
รบับริการดว้ยการน าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญในธุรกิจ
บริการ ซึ่งบริษัทสามารถสรา้งความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การน าเสนอ
คุณภาพการใหบ้ริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูร้บับริการเป็นสิ่งที่ตอ้งกระท า ผูร้บับริการจะ
รูส้ึกพึงพอใจถ้าได้รบัสิ่งที่ต้องการ เมื่อผูร้บับริการมีความตอ้งการ ณ สถานที่และในรูปแบบที่
ตอ้งการ 

 
องคป์ระกอบของการบริการ 
โดยทั่วไปแลว้จะประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี ้ 
1. ผูใ้หบ้ริการ ซึ่งในที่นีห้มายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ บุคคล หรือพนกังานที่ท าหนา้ที่ในการ

ใหบ้รกิาร   
2. กระบวนการหรือวิธีการในการใหบ้รกิาร  
3. ผูร้บับริการ ซึ่งมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของการบรกิาร เช่น ตวัอย่างในเรื่อง 

ผูร้บับริการ หากเป็นการบริการสาธารณะ ผู้รบับริการ มักหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป ในขณะที่ 
การบรกิารทางดา้นธุรกิจจะหมายถึงเฉพาะผูท้ี่มาซือ้บริการนัน้ๆ  
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การวัดคุณภาพในการบริการ 
ก่อนที่ลกูคา้จะใชบ้ริการ ลกูคา้ย่อมมีความคาดหวงัในใจ ซึ่งแตกต่างกนัในแต่ละคนตาม

ขอ้มลูข่าวสารที่ไดร้บัมา แต่เมื่อมาใชบ้ริการแลว้ ลกูคา้จะสมัผสัไดก้บัประสบการณจ์ริงและจะเกิด
การเปรียบเทียบกบัประสบการณ์จริง โดยการบริการที่มีคุณภาพมี 2 กรณี Zeithaml และ Bitner 
(2003) ดงันี ้

1. ความหวังไม่แตกต่างจากประสบการณ์จริง ลูกค้ารูส้ึกว่าการบริการผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ถือว่าการบริการมีคุณภาพเพียงพอที่จะใชบ้ริการ
ในครัง้ต่อไปได ้

2. ประสบการณ์จริงเหนือกว่าการคาดหวัง ถือว่าเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพอย่าง
แทจ้รงิ  

ทัง้สองกรณีถือว่าเป็นการบรกิารที่ดีและมีคณุภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีการแข่งขนั
สูง ลูกคา้สามารถเลือกเป็นลูกคา้ที่จงรกัภักดีกับธุรกิจที่ใหบ้ริการเกินความคาดหวัง ยิ่งบริการดี
เพียงใดโอกาสการไดล้กูคา้ประจ าหรือถาวรก็ย่ิงเพิ่มมากขึน้ไปดว้ย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) ผูว้ิจัย
ได้น าแนวคิดของ Zeithaml และ Bitner (2003)ซึ่งสรุปคุณภาพการบริการ เป็นภาพกว้างทั้ง  
5 ดา้น ไดแ้ก่ Reliability (ความไวใ้จหรือความน่าเชื่อถือ) Assurance (ความมั่นใจ) Tangibility 
(สิ่งที่สามารถจับตอ้งได)้ Empathy (ความใส่ใจ) และ Responsiveness (การสนองตอบลูกคา้)  
ซึ่งแต่ละดา้นเหล่านีล้ว้นมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพฤติกรรมการซือ้ 

แนวโนม้ หมายถึง แนวทางที่จะเป็นไปไดใ้นแนวทางใดแนวทางหนึ่งอา้งถึงพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2545) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง แนวโนม้ในการ
ตอบสนองหรือการกระท าที่บุคคลได้รบัอิทธิพลทัง้จากภายในและภายนอกต่อความตอ้งการของ
แต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดจึงควรอยู่
บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 

องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มที่จะ
ตอบสนอง (Tendency to response) ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวัตถุหรือกิจกรรม เช่น 
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ตัดสินใจที่จะซือ้หรือไม่ซือ้หรือแนะน าให้ผูอ่ื้นซือ้หรือเสนอให้ซือ้ตราสินค้าใหม่ บางครัง้แม้ว่า
ผูบ้ริโภคมีทศันคติในทางบวกต่อผลิตภณัฑ ์แต่ก็มิไดห้มายความว่าผูบ้ริโภคจะรีบซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้
ทันที ผู ้บริโภคอาจยังไม่จ าเป็นต้องใช้ในขณะนั้น หรืออาจยังไม่สามารถซือ้ได้เพราะไม่มีเงิน
เพียงพอ อาจตอ้งซือ้สิ่งอื่นที่มีความส าคญัมากกว่า หรืออาจตอ้งรอใหส้มาชิกในครอบครวัคนอ่ืนๆ
มีสว่นรว่มพิจารณาดว้ย  

ธงชัย สันติวงษ์  (2540) กล่าวว่า องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral 
Component) คือความโน้มเอียงที่เกิดพฤติกรรมหรือความตั้งใจรวมถึงผลของความรูส้ึกที่มีต่อ
วตัถุซึ่งท าใหเ้กิดการวางแผนว่าจะท าอะไรต่อวตัถุนัน้ๆ ในแง่นกัการตลาดองคป์ระกอบนีคื้อความ
ตัง้ใจหรือความโนม้เอียงที่จะซือ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิารนั่นเอง 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวว่า องค์ประกอบทางด้านการปฎิบัติ  (Behavioral 
Component)เป็นองคป์ระกอบที่มีแนวโนม้ในทางปฎิบติัหรือถา้มีสิ่งเรา้เหมาะสมจะเกิดการปฎิบติั
ขึน้หรือมีปฏิกิรยิาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

จากแนวคิดและทฤษฎีแนวโน้มดา้นพฤติกรรมการซือ้ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดของเสรี วงษ์
มณฑา (2542)มาใชเ้ป็นแนวทางและสรา้งเครื่องมือในการด าเนินการวิจยัเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยและประกันภัยการเดินทาง 

การประกนัวินาศภยั คือ การประกันภยัทุกประเภทที่นอกเหนือจากการประกนัชีวิต โดย
ผูร้บัประกันภัยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหผู้เ้อาประกันภัยหากทรพัยส์ินที่ท าประกันภัย
เอาไวเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภยัต่างๆ ซึ่งความเสียหายนัน้สามารถประเมินค่าเป็นตัว
เงินได ้

การประกนัวินาศภยั(Non-life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) คือ การประกันภัยเพื่อคุม้ครองความเสียหาย

ของทรพัยส์ินที่เกิดจากไฟ ซึ่งเมื่อเกิดภยัขึน้แลว้ บรษิัทประกนัภยัชดใชค่้าเสียหายให ้  
2. การประกันภัยรถยนต ์(Automobile Insurance) คือ การประกันเพื่อคุม้ครองความ

เสียหายอนัเกิดจากการใชร้ถยนต ์ 



  22 

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) คือ การประกันภัยความ
เสียหายของตวัเรือ สินคา้และทรพัยส์ินที่อยู่ระหว่างการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมทัง้พาหนะและสิ่งอื่นๆที่ใชใ้นการขนสง่  

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) คือ การประกันภัยที่ใหค้วาม
คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยทางทะเลซึ่งรวมถึง
ประกนัภยัการเดินทาง 

 
ความหมายการประกันภัยการเดินทาง 
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ TA) เป็นการ

ประกนัภยัที่ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภัย หากผูเ้อาประกนัภยัประสบอบุติัเหต ุและผลของ
อบุติัเหตุนัน้ส่งผลใหผู้เ้อาประกันภยับาดเจ็บตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล หรือสูญเสียอวยัวะ มือ 
เทา้ และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทัง้นีอ้บุติัเหตทุี่เกิดขึน้นัน้จะตอ้งเกิดขึน้ภายในระยะเวลาระหว่าง
การเดินทางที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 - วันที่ 14 มกราคม 
2560 ตลอดระยะเวลาที่ผูเ้อาประกันภัยเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา เป็นตน้ ผูท้ี่ควรท า
ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ไดแ้ก่ บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทัง้คนไทยและคนต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย ซึ่งตอ้งการเดินทางไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการ
ท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดงูาน การเย่ียมญาติ การศกึษาระยะสัน้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นตน้ 

 
ลักษณะท่ัวไปของประกันภัยการเดินทาง 
1. กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทางมาตรฐาน 
2. คุม้ครองภายในช่วงเวลาที่ระบไุวเ้ท่านัน้ 
3. คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัในเสน้ทางหรืออาณาเขตที่ระบไุวเ้ท่านัน้ 
4. การจ่ายค่าทดแทนเป็นแบบผสมระหว่างชดเชยเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนและชดเชย

ความความเสียหายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
 
ประเภทของการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
ประเภทของการประกันภัยอุบติัเหตุการเดินทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท อา้งถึง ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ดงันี ้
 



  23 

การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
ใหค้วามคุม้ครองคลา้ยกบัการประกนัภัยอบุติัเหตสุ่วนบุคคล โดยใหค้วามคุม้ครองแบบ 

อบ. 1 คือ ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หรือ
ได้รบับาดเจ็บต่อร่างกายตอ้งเขา้รกัษาพยาบาล อันเนื่ องมาจากอุบัติเหตุ และยังรวมถึงกรณีที่ 
ผูเ้อาประกนัภยัถูกฆ่าหรือถูกท ารา้ยร่างกายดว้ย แต่คุม้ครองผูเ้อาประกนัภนัภยัเฉพาะในระหว่าง
ระยะเวลาเดินทางเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศตามเสน้ทางที่
ระบไุว ้(ซึ่งจะคุม้ครองการเดินทางของผูเ้อาประกนัภยัแบบทัง้รายเดียวหรือรายกลุม่) 

การประกันอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับธุรกิจเทีย่วและมัคคุเทศก ์
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2556 ไดม้ีผลบังคับใช ้เมื่อ

วนัที่ 17 มิถุนายน 2556 และไดก้ าหนดใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวตอ้งมีการท า
ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่างการเดินทาง โดยมี
จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต ่ากว่า 1,000,000 บาท
ต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต ่ากว่า 500,000 บาทต่อคน และตอ้งมีอายุของกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นค าขอรับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

รูปแบบประกันภัยการเดินทาง 
1. ประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทัง้คนไทยและคนต่างประเทศที่อาศยัอยู่ใน

ประเทศไทย ซึ่งตอ้งการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ดู
งานในที่ต่างๆ เยี่ยมญาติ ศกึษาระยะสัน้ หรือขอวีซ่า เป็นตน้ 

2. ประกนัภยัอบุติัเหตเุดินทาง (ในประเทศ) 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เอาประกันภัยที่ เดินทางรายเด่ียวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในและ

ต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน 
หรือรฐับาล เช่น กระทรวงทบวง กรม หรือมหาวิทยาลัยโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการ
เดินทางเพื่อท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สัมมนา ท่องเที่ยว และมีก าหนดระยะเวลาการ
เดินทางที่แน่นอน เป็นตน้ 

ปัจจยัการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั 
-จ านวนเงินความคุม้ครอง 
-อายผุูเ้อาประกนัภยั 
-ระยะเวลาการเดินทาง (จ านวนวนั) 
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หลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
หลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรบัการประกันภัยการเดินทาง แบ่งเป็น 2 

กรณี คือ 
1. กรณีที่ผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เทา้ และสายตา บริษัทประกันภัยจะ

จ่ายค่าทดแทน ใหเ้ป็นเงินกอ้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือทายาท ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 4 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
 

2. กรณีที่ผู ้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่า
รกัษาพยาบาลตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

 
การคุม้ครองความเสียหายอ่ืนๆ นอกเหนืออบุติัเหตใุนการเดินทาง 
การประกนัภยัการเดินทางนัน้ เป็นแบบการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและอตัรา

เบีย้ประกันภัย ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ. ใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกบริษัท 
ในปัจจุบนัผูร้บัประกันภัยหลายรายไดพ้ฒันารูปแบบการรบัประกนัภยัการเดินทางใหม่ๆ ขึน้ โดย
ขยายความคุม้ครองเป็นเอกสารแนบทา้ยเพิ่มเติม เช่น 

1. การสญูเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
2. การยกเลิก การหยุดชะงกัระหว่างการเดินทางหรือการเดินทางล่าชา้ ความล่าชา้ของ

เที่ยวบิน 
3. การสญูเสียทรพัยส์ินหรือเงินสว่นตวั รวมถึงเอกสารการเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยและการสง่กลบัประเทศเพื่อรกัษาพยาบาล 
5. การเคลื่อนยา้ยหรือสง่ศพกลบัประเทศ 

 

ความคุ้มครองการประกันภัยการเดินทาง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 การเสียชีวติ 100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั

การสูญเสียมือ เทา้ และ/หรอืสายตา รวม 2 ขา้ง 100 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั

การสูญเสียมือ เทา้ หรอืสายตาหนึง่ขา้ง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั
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ตาราง 1 บรษิัทประกนัวินาศภยัในประเทศไทย 
 

ทะเบียนบรษิัทประกนัวินาศภยัณวนัที่ 31 สิงหาคม 2562 
ล าดบัที่ บรษิัท คนไทยถือหุน้ ต่างชาติถือหุน้ 
1 บมจ.กรุงเทพประกนัภยั × 

 

2 บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั × 
 

3 บมจ.คิง ไว ประกนัภยั 
 

× 
4 บมจ.จรญัประกนัภยั × 

 

5 บมจ.เอฟพีจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) × 
 

6 บมจ.ไชน่าอินชวัรนัส ์ (ไทย) 
 

× 
7 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จีประกนัภยั  (ประเทศไทย) × 

 

8 บมจ.ทิพยประกนัภยั × 
 

9 บมจ.เทเวศประกนัภยั × 
 

10 บมจ.ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) 
 

× 
11 บมจ.ซิกน่า ประกนัภยั × 

 

12 บมจ.อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัภยั × 
 

13 บมจ.ไทยประกนัภยั × 
 

14 บมจ.ไทยพฒันาประกนัภยั × 
 

15 บมจ.ฟอลคอนประกนัภยั × 
 

16 บมจ.ไทยรบัประกนัภยัต่อ × 
 

17 บมจ.ไทยศรีประกนัภยั × 
 

18 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั × 
 

19 บมจ.ธนชาตประกนัภยั × 
 

20 บมจ.เจพี ประกนัภยั × 
 

21 บมจ.นวกิจประกนัภยั × 
 

22 บมจ.แอลเอ็มจี ประกนัภยั × 
 

23 บมจ.น าสินประกนัภยั × 
 

 
 



  26 

ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ล าดบัที่ บรษิัท คนไทยถือหุน้ ต่างชาติถือหุน้ 
 

24 บมจ.บางกอกสหประกนัภยั ×  
25 บมจ.ประกนัคุม้ภยั × 

 

26 บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ × 
 

27 บมจ.โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) × 
 

28 บมจ.เจนเนอราลี่ประกนัภยั (ไทยแลนด)์ × 
 

29 บมจ.พทุธธรรมประกนัภยั × 
 

30 บมจ.ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั × 
 

31 บมจ.เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) × 
 

32 บมจ.เมืองไทยประกนัภยั × 
 

33 บมจ.มิตรแทป้ระกนัภยั × 
 

34 บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั × 
 

35 บมจ.วิรยิะประกนัภยั × 
 

36 บมจ.สยามซิตีป้ระกนัภยั × 
 

37 บมจ.สหนิรภยัประกนัภยั × 
 

38 บมจ.สหมงคลประกนัภยั × 
 

39 บมจ.ชบับส์ามคัคีประกนัภยั × 
 

40 บมจ.สินทรพัยป์ระกนัภยั × 
 

41 บมจ.สินมั่นคงประกนัภยั × 
 

42 บมจ.อลิอนัซ ์ประกนัภยั × 
 

43 บมจ.อาคเนยป์ระกนัภยั × 
 

44 บมจ.อินทรประกนัภยั × 
 

45 บมจ.เอเชียประกนัภยั 1950 × 
 

46 บมจ.เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) × 
 

47 บมจ.เอราวณัประกนัภยั × 
 

48 บมจ.แอกซ่าประกนัภยั × 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ล าดบัที่ บรษิัท คนไทยถือหุน้ ต่างชาติถือหุน้ 
 

49 บมจ.ทนูประกนัภยั                                             × 
50 บจ.นิวอินเดียแอสชวัรนัซ ์ ×  
51 บ.นิวแฮมพเ์ชอรอิ์นชวัรนัส ์ ×  
52 บจ.มิตซุย สมุิโตโม อินชวัรนัส ์ × 

 

53 บรษิัท เอไอเอ จ ากดั × 
 

54 บจ.เอชไอเอ็นเอโอเวอรซ์ีส ์ × 
 

55 บมจ.กรุงเทพประกนัสขุภาพ × 
 

56 บมจ.ไทยประกนัสขุภาพ × 
 

57 บมจ.เอ็ทน่า ประกนัสขุภาพ (ประเทศไทย) × 
 

58 บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกนัสขุภาพ × 
 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

 
ตลาดและแนวโน้มการเติบโตประกันภัยการเดินทางในปัจจุบัน 

นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) ธนพล ชีวรตันพรกล่าวว่า ภาพรวมตลอดปี
พ .ศ .2562 แนวโน้มคน ไทยไป เที่ ย ว ต่ างป ระ เทศ เติบ โต เพิ่ ม ขึ ้น  10% เมื่ อ เที ยบกับ ปี          
พ.ศ.2561ปัจจยัส่วนหนึ่งมาจากสถานการณเ์งินบาทแข็งค่าท าใหค้นไทยมีก าลงัซือ้และจบัจ่ายใน
ต่างประเทศมากขึน้ ทัง้นีค้าดการณ์ว่าตลาดไทยเที่ยวต่างประเทศปี  พ.ศ.2563 มีโอกาสเติบโตดี
ต่อเนื่องทะล ุ15 ลา้นคน รบัแนวโนม้เศรษฐกิจไทยที่น่าจะฟ้ืนตวัดีขึน้และภาพรวมการแข่งขนัของ
ธุรกิจสายการบินในไทยซึ่งยงัคงมีการแข่งขนัสงู เพราะมีผูเ้ล่นหนา้ใหม่เขา้มาเปิดสายการบินและ
เที่ยวบินใหม่มากขึน้ ท าใหร้าคาตั๋วโดยสารถูกลง ส่งผลดีกบันกัท่องเที่ยวไทย โดยบริษัททวัรเ์อาต์
บาวด์ต้องมีการปรบัตัวให้ทันการแข่งขันและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนไป ซึ่งนิยม
เดินทางดว้ยตวัเองมากขึน้อย่างต่อเนื่อง พรไพลิน จลุพนัธ ์(2562) 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคนวัยท างาน 
กรุงเทพธุรกิจ (2563) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า

ประชากรวัยแรงงาน คือ คนที่มีช่วงอายุระหว่าง 15- 59 ปีและมีการคาดการณ์ว่าประชากรวัย
แรงงานมีแนวโนม้ลดลงจาก 43.26 ลา้นคนในปี พ.ศ.2563 เป็น 36.5 ลา้นคนในปี พ.ศ.2583 โดย
โครงสรา้งอายขุองประชากรแต่ละภมูิภาค ในปี พ.ศ.2583 กรุงเทพฯมีสดัสว่นประชากรวยัแรงงาน
มากที่สดุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ประชากรไทยในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 
 

กระทรวงสาธารณสุข (2561) กล่าวว่า คนวยัท างานเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงอาย ุ
ระหว่าง 15 - 59 ปี 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2561) ใหค้ านิยามของค าว่า วัยท างาน หมายถึง 
ค าเรียกช่วงวัยของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวยัที่ตอ้งการพลังงาน เพื่อใชใ้นการท างาน
และท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ 

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2557) ใหค้ านิยามค าว่า วยัท างาน หมายถึง กลุ่มประชากร
วยัท างาน (working-age population) หรือประชากรวยัแรงงานที่มีช่วงอายรุะหว่าง 15 - 59 ปี    

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ใหค้ านิยามค าว่า วัยแรงงาน หมายถึง คนที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 15 - 59 ปี ซึ่งเป็นวยัที่สามารถสรา้งผลผลิตทางดา้นเศรษฐกิจ และมีส่วนส าคญัต่อฐานะ
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ทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสดัส่วนที่สงูกว่าวยัอ่ืนๆ (รอ้ยละ 67) แต่ในไม่ก่ีปีขา้งหนา้คนวยันีจ้ะ
ค่อยๆ ลดลงเนื่องมาจากจ านวนอตัราการเกิดที่ลดลง 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2561)ที่
กล่าวว่าวัยท างาน หมายถึง ค าเรียกช่วงวัยของคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี เป็นวัยที่ตอ้งการ
พลังงาน เพื่อใช้ในการท างานและท ากิจกรรมอย่างเต็มที่  นอกจากนี ้วัยท างานถือเป็นวัยที่มี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ วยัท างานเป็นวยัที่มีการเสียชีวิตมาก
ที่สดุไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ย อบุติัเหตจุาการท างานหรือการเดินทาง ดงันัน้ ผูท้ี่อยู่ใน
วยัท างานจึงควรด าเนินชีวิตอย่างระมดัระวงั มีการวางแผนเมื่อมีการเดินทาง 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครนัน้มีผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่สามารถน ามา
อา้งอิงไดด้งันี ้

ปิยภทัร ภทัรปรีดา (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบยดึลกูคา้
เป็นศูนย์กลางที่มี ต่อการตัดสินใจซื ้อประกันภัยการเดินทางของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงในปริมาณที่ใกลเ้คียงกัน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในช่วง อายุ 31 – 40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001บาทขึน้ไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในดา้นการมี
ส่วนร่วมกับบริษัทประกันภัยการเดินทางอยู่ในระดับมาก ต้องการที่จะสนทนาและโต้ตอบกับ
เจา้หน้าที่ของบริษัทประกันภัยไดอ้ย่างรวดเร็วทันที  ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
บุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการที่จะสามารถเลือกช่องทางส าหรบัแจง้เหตุฉุกเฉินไปยัง
เจา้หนา้ที่ไดด้ว้ยตนเองมากที่สดุ เพื่อความรวดเรว็และเหมาะสมกบัการใชช้ีวิตของแต่ละคน ดา้น
ประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ตอ้งการอ่านขอ้มลูที่
เป็นภาษาเขา้ใจง่าย จากนั้น หากมีขอ้สงสัยในระหว่างพิจารณาซือ้ ก็ตอ้งการค าตอบที่ถูกตอ้ง
ทันทีและหากเกิดกรณีที่ตอ้งเคลม ก็สามารถรบัทราบอัพเดทสถานะการเคลมอยู่เป็นระยะๆได ้
ส่วนดา้นเนือ้หาและช่องทางการสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างตอ้งการเปิดรบัมากที่สดุคือความคุม้ครองที่
ตรงความตอ้งการ ผ่านช่องทางสื่อสงัคม เช่น เฟสบุ๊ค ไลน ์เป็นตน้ 

ชติุมา ศรีบุรี (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของ 
บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชวัรร์นั จ ากดั (มหาชน) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
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อายุ 30 - 44 ปี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้20,001 – 40,000 บาท สถานภาพสมรส 
พฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกนัภัยการเดินทาง ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการประกนัการเดินทาง ส่วน
ใหญ่มีความถ่ี 1- 2 ครัง้/ปี และจ านวนวนัเฉลี่ย 5 - 7 วนั/ครัง้ ซึ่งแผนประกนัภยัที่เลือกใชคื้อ แผน
ประกนัภยั สแตนดารด์แพลน ดว้ยเหตผุลคือ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงภยัระหว่างการเดินทาง และมี
ช่องทางในการติดต่อผ่านบริการทางโทรศัพท์  นอกจากนี ้ผู ้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้าน
ลักษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด
ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ 
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกันภัยการเดินทางแตกต่างกันและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทาง
การตลาด รวมถึงดา้นบุคลากร ทัง้นีปั้จจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม 
ของผูท้ี่ซือ้ประกันภัยการเดินทางที่ระดบันัยส าคัญ .05 ซึ่งจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ท างาน มีอาชีพประจ าและมีรายไดร้ะดบัปานกลางถึงระดบัดี  

กนกวรรณ เทอดเกียรติ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตคุม้ครองสินเชื่อ พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นอาชีพเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เนื่องจากอาชีพของผู้บริโภคที่ซื ้อ
ผลิตภณัฑป์ระกนันัน้ เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัความเสี่ยงของบริษัทประกนัชีวิตที่จะตอ้งแบกรบั
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการประกอบอาชีพของผูซ้ือ้ผลิตภัณฑป์ระกันชีวิต 
นอกจากนี ้ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีความส าคญัที่สดุต่อการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
คุม้ครองสินเชื่อการมีช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงความรวดเร็วในการใหบ้ริการและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนัน้ยงัช่วยลดระยะเวลา ขัน้ตอนการช าระเบีย้ประกัน
ลดลง รวมไปถึงลดค่าใชจ้่ายระหว่างการเดินทาง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
และปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตคุม้ครองสินเชื่อ 

คันธรส พจน์สถิตย์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการ ประโยชน์ที่แสวงหา และ
พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40 – 49  ปี สถานภาพสมรสและมีบุตร พฤติกรรมการซือ้ประกัน
ชีวิตดา้นจ านวนกรมธรรมป์ระกันชีวิต ด้านตน้ทุนประกนัชีวิตรวม มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพการ
บริการของตัวแทนประกนัชีวิตดา้นความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความใส่ใจ ลกัษณะทางกายภาย 
และดา้นการตอบสนองลกูคา้ และประโยชนท์ี่แสวงหาดา้นการสรา้งหลกัประกนัใหค้รอบครวั และ
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ดา้นสิทธิประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษี โดยพฤติกรรมการซือ้ประกันชีวิตดา้นระยะเวลาความ
คุม้ครองของกรมธรรม์ฉบับที่ระยะสั้นที่สุด มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของตัวแทน
ประกนัชีวิตดา้นความมั่นใจ ความใส่ใจ และการตอบสนองลกูคา้ ในขณะที่การซือ้ประกนัชีวิตดา้น
ระยะความคุม้ครองของกรมธรรมฉ์บบัที่ระยะยาวที่สดุ มีความสมัพนัธก์บัคณุภาพการบริการของ
ตัวแทนประกันชีวิต ด้านความใส่ใจ และประโยชน์ที่แสวงหาด้านการสร้างหลักประกันให้
ครอบครวั ดา้นการเก็บออมไวใ้ชใ้นอนาคตและดา้นสิทธิประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษี 

จุฑารตัน ์อนุตรลัญจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ประกันภัยการเดินทางของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ โดยจ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ใชบ้ริการประกันภัยการเดินทางของบริษัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชัวรนัส ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนครัง้ที่เดินทางภายใน 1 ปี (ทัง้ในและต่างประเทศ) อยู่ระหว่าง 1- 
5 ครั้งต่อปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แ ก่ ด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านความมั่นคงของบริษัท ด้านรูปแบบการประกันภัยการเดินทาง และด้าน
ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครองในระดบัมาก เช่นเดียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการการตลาดดา้น
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นเบีย้ประกันภัย ช่องทางการจ าหน่าย ดา้นกระบวนการออกกรมธรรม ์ในขณะที่
ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี ้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ภาพลักษณ์ รูปแบบของ
ประกันภัยเดินทาง ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ความมั่นคงของบริษัท รวมถึงปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นเบีย้ประกนัภัย และดา้นสภาพแวดลอ้มทางการบริการ
ลว้นสามารถท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการประกันภัยเดินทางและเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจซือ้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านบรษิัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชวัรนัส ์และเหตผุลส าคญัที่สดุในการตดัสินใจ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางเพื่อความสบายใจในการเดินทาง รองลงมา เพื่อลดค่าใชจ้่ายในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ คิดว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการเดินทาง เพื่อขอวีซ่า และแรงจูงใจจากโปรโมชั่นต่างๆ 
ตามล าดบั 

ณัฐวรรณ จันทรวรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโน้ม
การตดัสินใจซือ้ประกนัภยัโรคมะเร็งของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมและแนวโนม้ในการซือ้ประกนัภยัโรคมะเร็ง
แตกต่างกนั บรษิัทประกนัภยัก าหนดเป้าหมายของผูบ้รโิภคใหเ้หมาะสม โดยใชเ้กณฑอ์ายุ รายได ้
สถานภาพ การศึกษา ประวัติการมีสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
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นอกจากนีย้ังมีขอ้มูลเก่ียวกับทัศนติต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคมีความเห็นใน
ภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบกรมธรรม ์ดา้นศกัยภาพของบรษิัท ดา้นความคาดหวงั
อยู่ในระดบัดีมาก ดา้นประโยชนห์ลกั ดา้นการส่งเสรมิการขายและประชาสมัพนัธ ์ดา้นโฆษณาอยู่
ในระดบัดี ทศันคติต่อโรคมะเร็งของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันติต่อ
โรคมะเร็งอยู่ในระดบักลวัมาก แสดงว่าผูบ้ริโภคตระหนักถึงความน่ากลวั ซึ่งบริษัทประกนัภัยควร
น ามาใชใ้นการวางกลยุทธใ์นการประชาสมัพันธถ์ึงประโยชนแ์ละขอ้ดีของประกันภัยโรคมะเร็ง ที่
จะท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่าเมื่อมีประกนัภัยโรคมะเร็งแลว้จะท าใหค้วามรูส้ึกกลวัต่อโรคมะเร็งในบาง
ดา้นนอ้ยลง 

ธนีธร ธนะรชัต ์(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
เลือกซื ้อประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทางธนาคาร (bancassurance) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูแ้บบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-
29 ปี โสด มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชนและรบั
ราชการ/พนักงานวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จากสมมุติฐานที่ว่า
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
กายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภาพมีความสมัพันธเ์พียงบางส่วนกบัแนวโนม้พฤติกรรมการ
เลือกซือ้ประกนัภยัของบริษัททิพยประกนัภยัผ่านทางธนาคารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนสมมติฐานที่ว่าปัจจัยดา้นราคา มีความสมัพันธ์เพียง
บางส่วนกบัแนวโนม้พฤติกรรมการเลือกซือ้ประกนัภยัของบริษัททิพยประกนัภัยผ่านทางธนาคาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในระดับต ่า กล่าวคือ 
ปัจจัยดา้นราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้กรมธรรมข์องบริษัท ทิพยประกันภัยผ่าน
ทางธนาคาร ส่วนสมมติฐานที่ว่าปัจจัยดา้นผลิตภาพมีความสัมพันธ์เพียงบางส่วนกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการเลือกซือ้ประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทางธนาคารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านตวัแทนประกนัชีวิต เหตผุลที่ซือ้คือเพราะเป็นหลกัประกนัใหก้บัครอบครวัดว้ยแบบ
ประกนั คือแบบคุม้ครองชีวิต (รายได)้ ในวงเงินทนุประกนัระหว่าง 100,000 – 500,000 บาท และ
ตนเองมีส่วนในการตัดสินใจซือ้มากที่สุด ส่วนใหญ่รบัข่าวสารจากพนักงานธนาคารและตัวแทน
ประกนัชีวิต ดา้นปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า อาย ุการศกึษา และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
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ซือ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่าด้านบุคคลากร ด้าน
ผลิตภัณฑ ์(กรมธรรม ์) และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส  าหรบั
ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์องคก์รไม่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรมธ์ประกันชีวิตในทุก
กลุม่ 

เมธยา แสนใจยา และเขมมารี รกัษช์ูชีพ (2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไป
ต่างประเทศ จ านวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สมรส รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย พบว่า ไดร้บั
ขอ้มูล ข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต สถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เหตผุลในการเดินทาง คือ พกัผ่อน เหตผุลที่เดินทางไปประเทศนัน้ คือ ความสะดวกในการเดินทาง 
สิ่งที่ดึงดดูใจในการเดินทางคือสถานที่ท่องเที่ยว ใชอิ้นเตอรเ์น็ตเป็นแหล่งขอ้มลู ส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปกบัครอบครวั มีความถ่ีในการเดินทางแลว้แต่โอกาส ระยะเวลาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่
ใชเ้วลา 5 วนั และทวีปเอเชียเป็นจดุหมายปลายทางในการเดินทางครัง้ต่อไป 

จากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวิจยัดงันี ้
ชติุมา ศรีบุรี (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของ 

บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชัวรร์นั จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ใชบ้ริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมของการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
แตกต่างกันและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 

คันธรส พจน์สถิตย์ (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื ้อประกันชีวิตด้านจ านวน
กรมธรรม์ประกันชีวิต ด้านต้นทุนประกันชีวิตรวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของ
ตัวแทนประกันชีวิตดา้นความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความใส่ใจ ลกัษณะทางกายภาย และดา้น
การตอบสนองลูกค้า ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามและใช้
ประกอบการอา้งอิงผลการวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับคุณภาพการบริการของบริษัทประกัน ซึ่งสามารถมี
อิทธิพลต่อแนวโนม้การซือ้ประกนัภยัของผูบ้รโิภค 
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จุฑารตัน ์อนุตรลัญจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ประกันภัยการเดินทางของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร ์อินชัวรันส์ โดยจ าแนกตามปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการประกันภัยการเดินทางสามารถท านายพฤติกรรม
การใช้บริการประกันภัยเดินทางและเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซือ้ประกันภัยการเดินทาง  ซึ่ง
สามารถน ามาอา้งอิงประกอบการสรา้งแบบสอบถามได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ คนวยัท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี พักอาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างประเทศและซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งวัย
ท างานเป็นวัยที่ตอ้งการพลังงานเพื่อใชใ้นการท างานและท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนีว้ัย
ท างานเป็นวยัที่มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เป็นที่พึ่งของคนใน
ครอบครวั คนในวัยนีจ้ึงควรใหค้วามสนใจ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ ผูท้ี่อยู่ในวัยท างานจึงควร
ด าเนินชีวิตดว้ยความระมัดระวัง มีการวางแผนเมื่อมีการเดินทาง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี พักอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างประเทศและซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2555) ดงันี ้
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จากสตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง 
 
(n)   = 
 
 
เมื่อ    n  = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

P          = ค่าเปอรเ์ซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
เท่ากบั 0.5 

   q  = 1-p 
e = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ไดเ้ท่ากับ 

0.05 
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ

มาตรฐานไดค่้า 1.96 
ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยก าหนดค่าเปอรเ์ซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด

เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากบั 1.96 
และตอ้งการระดบัความเชื่อมั่น 95% นั่นคือยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5%จึงแทนค่าได ้ดงันี ้

 
 
n   = 
 
   = 385 ตวัอย่าง 
ดังนั้น จากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 คน และเพิ่ม

ตวัอย่างไวอี้ก 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คนโดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บแบบสอบถามทางออนไลน ์โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

Z2pq 

e2 

 

(1.96)2(0.5) (1-0.5) 

(0.05)2 
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ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากบริษัท
น าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและบล็อกที่เก่ียวกบัการเดินทางหรือการท่องเที่ยว ซึ่งทัง้ 2 แหล่ง
ดงักลา่ว สามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชบ้รกิารไดส้ะดวก 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
400 ตวัอย่าง ซึ่งแบ่งจากขัน้ที่ 1 โดยเก็บตามสดัสว่นเท่ากนัทุกพืน้ที่ แบ่งเป็นแหลง่ละจ านวน 200 
ชดุ ดงันี ้

1. บรษิัทน าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ชดุ  
2. บล็อกที่เก่ียวกบัการเดินทางหรือการท่องเที่ยว จ านวน 200 ชดุ  
ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการ

เลือกเก็บเฉพาะผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหค้รบตามจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง ตามขัน้ที่ 2 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยมีค าถามคัดกรอง จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ท่านเดินทางไปต่างประเทศ 
ท่านเคยซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศหรือไม่ (2) ท่านมีอายุเท่าใดโดยผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง
จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง แลว้น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอ้มูลลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถ ามปลาย ปิ ด  (Close-Ended Question) มี ค าตอบหลายตั ว เลื อก  (Multiple Choice 
Question) จ านวน 6 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูดงันี ้

1.1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดการ แบ่ง
ช่วงอายเุป็นช่วง ห่างช่วงละ 10 ปี เริ่มตน้อาย ุ20 ปีขึน้ไป  

1.2.1 20 - 29ปี    
1.2.2 30 -39 ปี 
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1.2.3 40 -49 ปี 
1.2.4 50 - 59 ปี 

1.3 สถานภาพสมรส ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.5 อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.5.1 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
1.5.5 อ่ืนๆ  

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.6.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
1.6.2 25,001 – 35,000 บาท 
1.6.3 35,001 – 45,000 บาท 
1.6.4 45,001 – 55,000 บาท 
1.6.5 ตัง้แต่ 55,001 บาท ขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย จ าแนกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจการตอบกลบัและความพร้อมในการใหบ้ริการ การรบัประกันและการ
สรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ 

โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดแบบ (Likert Scale Questions) รวมจ านวน 18 ขอ้ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลแบบประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดระดบัความคิดเห็น ดงันี ้
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คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 
คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
 
ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  

 
 

=    5 - 1 
      5         
    =   0.8 
 

ช่วงชัน้    ค าอธิบายส าหรบัการแปลผล 
คะแนนเฉลี่ย 4.21– 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าคณุภาพการบรกิารดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41– 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าคณุภาพการบรกิารดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61– 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าคณุภาพการบรกิารปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย1.81 –2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าคณุภาพการบรกิารไม่ด ี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าคณุภาพการบรกิารไม่ดอีย่างยิ่ง 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ใชบ้ริการได้แก่ 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง เหตุผลส าคัญในการตัดสินใจซื ้อประกั นภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ ช่องทางในการเลือกซือ้ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางและ
จ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปีจ านวน 5 ขอ้โดยขอ้ที่ 1 - 4 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice Question) ในขอ้ที่ 5 จ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
ระบจุ านวนดว้ยตนเอง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ดงันี ้ 

 

ขอ้มลูที่มีค่าสงูที่สดุ – ขอ้มลูที่มคี่าต ่าที่สดุจ านวน

ชัน้ 
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3.1 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญั ติ 
(Nominal Scale) 

3.1.1 ท่องเที่ยว 
3.1.2 ศกึษาต่อ 
3.1.3 ท างานติดต่อธุรกิจ 
3.1.4 เยี่ยมญาต/ิ เพื่อน 
3.1.5 อ่ืนๆ  

3.2 เหตผุลส าคญัมากที่สดุในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

3.2.1 เพื่อลดค่าใชจ้่ายในกรณีเกิดอบุติัเหต ุ
3.2.2 เพื่อความสบายใจในการเดินทาง 
3.2.3 เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการเดินทาง 
3.2.4 เป็นขอ้บงัคบัเรื่องการท าวีซ่า 
3.2.5 อ่ืนๆ  

3.3 ปกติท่านใชบ้รกิารหรือเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางใดใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

3.3.1 บนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร 
3.3.2 ตวัแทนท่องเที่ยว 
3.3.3 ซือ้ดว้ยตนเองที่สาขา 
3.3.4 ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดิต 

3.4 บุคคลส าคัญมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชห้รือซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

3.4.1 ตนเอง 
3.4.2 บคุคลในครอบครวั 
3.4.3 เพื่อน/ คนรูจ้กั 
3.4.4 อ่ืน ๆ  

3.5 จ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ…ครัง้ต่อปีใชร้ะดับการวัดขอ้มูลแบบ
อตัราสว่น (Ratio scale)    
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 
(Semantic Differential Scale) เพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น
ช่วงๆ ตัง้แต่ ซา้ยสดุของสเกล แทนเห็นดว้ยอย่างยิ่ง/ซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน  แทนไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง/ไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอนกับขอ้ความทางดา้นขวาจ านวน 3 ขอ้ ใชร้ะดับการวัด
ขอ้มลูแบบประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑใ์นการก าหนดระดบัความ
คิดเห็น ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง/ซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย/อาจจะซือ้/อาจจะแนะน า 
คะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย/ไม่ซือ้/ไม่แนะน า 
คะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง/ไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน 
การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง

ของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  
 
 

=    5 – 1 
        5          
    =  0.8 
 

ช่วงชัน้    ค าอธิบายส าหรบัการแปลผล 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีแนวโน้มพฤติกรรมเห็นดว้ยอย่างยิ่ง/ซือ้แน่นอน/

แนะน าแน่นอน/โดยภาพรวมสงูมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโน้มพฤติกรรมเห็นด้วย/อาจจะซือ้/อาจจะ

แนะน า/โดยภาพรวมสงูมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงมีแนวโนม้พฤติกรรมยงัไม่แน่ใจ/โดยภาพรวมสงูมาก 

 

 

ขอ้มลูที่มีค่าสงูที่สดุ – ขอ้มลูที่มคี่าต ่าที่สดุจ านวน

ชัน้ 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่เห็นดว้ย/ไม่ซือ้/ไม่แนะน า/
โดยภาพรวมสงูมาก 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีแนวโน้มพฤติกรรมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ไม่ซื ้อ
แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน/โดยภาพรวมสงูมาก 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ ต ารา เอกสาร ทฤษฎี บทความและ

งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของงานวิจยั 

2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามและสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามแนวคิด
ของงานวิจยั โดยแบ่งเป็น 4 สว่นไดแ้ก่ 

สว่นที่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
สว่นที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพการบรกิาร 
สว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. น าขอ้มลูที่ไดม้าสรา้งเครื่องมือในการวิจยัคือแบบสอบถามใหค้รอบคลมุตามความมุ่ง

หมายของการวิจยั 
4.น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
5. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขเรียบรอ้ย ไปทดสอบใช ้(Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 40 คน แลว้น าผลไปวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ

หาค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า α ที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่

ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งค่าที่ไดใ้กลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่น
สงู โดยงานวิจยันีก้  าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะยอมรบัได ้กลัยา วา
นิชย์บัญชา (2555) โดยงานวิจัยฉบับนีม้ีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.720- 0.891 ซึ่งค่ามีความ
ใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู และแยกรายดา้น ดงันี ้
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ     มีค่าความเชื่อมั่น 0.834 
ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ    มีค่าความเชื่อมั่น 0.720 
ดา้นการตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.891 
ดา้นการรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น  มีค่าความเชื่อมั่น 0.800 
ดา้นการเอาใจใสด่แูลลกูคา้    มีค่าความเชื่อมั่น 0.802 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร       มีค่าความเชื่อมั่น 0.859 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยั

การเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
คน้ควา้ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจนครบตามจ านวน
ที่ก าหนด 400 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาคน้ควา้ข้อมูล จากต ารา เอกสาร 
วารสาร บทความ และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต เพื่อ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
 
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
จากการที่ไดน้ าแบบสอบถามไปใหก้ลุม่ตวัอย่างตอบเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้

ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามที่ตอบแลว้ทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามที่ไดเ้ก็บมาและแยกแบบสอบถามเพื่อคดัแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
2. การลงรหัส (Coding) โดยผูว้ิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่

ก าหนดไวใ้นแบบสอบถามในแต่ละสว่น 
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3. การประมวลขอ้มลู (Processing) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามที่ลงรหสัเรียบรอ้ยมา
บนัทึกและประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะหข์อ้มูลและทดสอบสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้(Statistical Package for Social Science หรือ SPSS) 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มลูดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง

ความถ่ี(Frequency) แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

2.1 สถิติค่า Independent t-test ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ทดสอบสมมติฐานของ เพศ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ใชท้ดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 วิเคราะห์คุณภาพการบริการได้แก่ ลักษณะทางกายภาพความน่าเชื่อถือและน่า
ไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น 
และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าที่มีอิทธิพลผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Linear Regression) 

2.4 วิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 
ปี ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
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ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติสหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัมีดงันี ้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติพื ้นฐาน กัลยา วานิชย์บัญชา 

(2560) 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)โดยใชส้ตูรดงันี ้
 

 
 
เมื่อ P  แทน ค่ารอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
F   แทน ความถ่ีหรือจ านวนขอ้มลูที่ตอ้งการหารอ้ยละ 
n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)โดยใชส้ตูรดงันี ้
 

 
 

เมื่อ �̅�  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย 

X    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) กัลยา วานิ ชย์บัญ ชา 

(2560)โดยใชส้ตูรดงันี ้
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เมื่อ ..DS   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

 2X   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

 2X )(   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
2. สถิติที่ใชห้าคุณภาพแบบสอบถามใชท้ดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่า

สมัประสิทธิ์อลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)โดยใช้
สตูรดงันี ้

 

 
 

เมื่อ α  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 k  แทน จ านวนค าถาม 
Covariance  แทน      ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม

ต่างๆ  
Variance  แทน     ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าถาม  

  ผลลพัธค่์าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม

โดยจะมีค่าระหว่าง 0 <α< 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ไดแ้ก่ 
3.1 ค่าสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) 
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั S1

2≠ S2
2ใชส้ตูร 

 

𝑡 =
�̅�1 −  �̅�2

𝑆1
1

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
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df = [
𝑆1

2

𝑛1
𝑛1−1

+  
𝑆2

2

𝑛2
𝑛2−1

] 

 
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากนั S1

2= S2
2ใชส้ตูร 

𝑡 =  
𝑥1̅̅̅ −  𝑥2̅̅ ̅

√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

𝑆𝑝
 

 

𝑑𝑓 = 𝑛1
2 +  𝑛2

2 
 
โดย df  แทน ค่าองศาอิสระ 
เมื่อ t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
X1   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
X2   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
S1

2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
S2

2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
n1   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
n2   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 

โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดูค่าความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใช้สถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F) หรือค่า 
Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐานดา้นอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)โดยใชส้ตูรดงันี ้

𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑊
 

 
เมื่อ F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
MS b   แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
    (Mean square between groups) 
MSw   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
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(Mean square between error) 
โดยค่า df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่  
(k-1)ภายในกลุม่ (n-k) 
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ใช้ในกรณีที่ความ

แปรปรวนแตกต่างกนั กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560)โดยใชส้ตูร ดงันี ้

𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 

 

โดยค่า  𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁𝑖=1
𝑘 ) 𝑆𝑖

2 
 
เมื่อ B  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
SB   แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

     ส าหรบัสถิติ Brown-Forsythe 
k   แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N   แทน ขนาดประชากร 
Si

2   แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Least 
Significant Difference: LSD หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้
สูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา (2560)โดยใชส้ตูร ดงันี ้

 
 
 
ในกรณีที่ ni≠nj 
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เมื่อ  LSD  แทน ผลต่างนัยส าคัญที่ค  านวณได้ส าหรบัประชากรกลุ่มที่ 
และ j 

เมื่อ t1-/2n – k แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ 
 ระดบัความเชื่อมั่น 95%และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 

MSE   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 
ni   แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 
nj   แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ j 

α   แทน  ระดบันยัส าคญั 
k   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
กรณีผลการทดสอบ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น

รายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3  

�̅�𝐷 =  
𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴)

√𝑆
 

 

เมื่อ 𝑑𝐷
̅̅̅̅   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett test 

qD   แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett test 
MSS/A   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
3.3 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ(X) ของ

ประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk)สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายไดน้ี ้

เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ε) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคูณจะ

เป็นการพยากรณห์าค่าสมัประสิทธิ์ αและ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณโดยกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห ์คือ ค่าสมัประสิทธิ์ท่ีค  านวณได ้จะตอ้งเป็นค่าสมัประสิทธิ์ท่ีท าให้
สมการดงักลา่ว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลงัสองรวมกนันอ้ยที่สดุ (Ordinary Least Square :OLS)
กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βk X k+ + ε 
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สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 
Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 
 
โดยที่ X  คือตวัแปรอิสระ 
 Y  คือตวัแปรตาม 
 K  คือจ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ αและ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อใหต้ัวแปรอิสระ

ทัง้หมดมีค่าเท่ากับศูนย ์ส่วน βและ b เป็นสมัประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) 
ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เมื่อตวัแปรอิสระ
นัน้ เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้
a = Y-b1X1-b2X2-…- bkXk 
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญัคือ 
1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระต่อกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
3.4 ส ถิ ติ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เพี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่ เป็นอิสระต่อกันเป็นค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่แต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของขอ้มูลในระดับอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) และอตัราสว่น (Ratio scale) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2560) 

 

 
 
เมื่อ r_XY  แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องชดุ X กบัชดุ Y 
∑ 𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนX 
∑ 𝑌   แทน ผลรวมของคะแนนY 
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∑ 2 𝑥   แทน ผลรวมของชดุคะแนน X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
∑ 2 𝑦   แทน ผลรวมของชดุคะแนน Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
∑ 𝑥𝑦                    แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทกุคู่ 
n    แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธจ์ะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤1 ส  าหรบัการแปลความหมาย

ค่าความสมัพนัธ ์ค่า r มีดงันี ้กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2555) 
1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามคือ ถา้ X เพิ่ม Y 

จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่มขึน้ 
2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือ ถา้ X เพิ่ม Y 

จะลดแต่ถา้ X ลด Y จะลด 
3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
5. ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย X และ Y มีความสมัพนัธก์นั

นอ้ย 
การอ่านความหมายค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธด์ว้ยการอาศยัเกณฑ์ กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

(2560) ดงันี ้ 
0.0  หมายถึง ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
0.01 – 0.30 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธต์  ่า 
0.31 – 0.70 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธป์านกลาง 
0.71 – 0.90 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธส์งู 
0.91 – 1.00 หมายถึง มีค่าความสมัพนัธส์งูมาก 
 
 
 

 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลของผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรที่ศกึษา ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̄   แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
                       (ตาราง One-Way ANOVA)  
F-ratio  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
LSD  แทน Least Significant Difference 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 ตอน ตามล าดบัดงันี ้ 



 53 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

 สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูดา้นคณุภาพการบรกิาร 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 ส่วนที่ 4 แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบดว้ย ลกัษณะ
ทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ
ภายใน 1 ปี มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

 สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
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ตาราง 2 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของกลุม่ตวัอย่าง 
 

เพศ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ชาย 107 26.75 
หญิง 293 73.25 
รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 2 พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

73.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 3 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองกลุม่ตวัอย่าง 
 

อาย ุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
20 - 29 ปี 66 16.50 
30 – 39 ปี 178 44.50 
40 - 49 ปี 111 27.75 
50 - 59 ปี 45 11.25 
               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 44.50 รองลงมา คือ  อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 อายุ 20 - 29 
ปีจ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 และอายุ 50 - 59 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



 55 
 
ตาราง 4 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
โสด 256 64.00 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 135 33.75 
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 9 2.25 
               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 4 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 64.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.75 และ
สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ด้านสถานภาพหม้าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดังนัน้ผูว้ิจัยไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน
ดงันี ้ 

 
ตาราง 5 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
โสด 256 64.00 
สมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

144 36.00 

               รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 64.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ จ านวน 144 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 36.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่าง 
 

ระดบัการศกึษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 6 1.50 
ปรญิญาตร ี 288 72.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี 106 26.50 
               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 288 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.0 0รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
26.50 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ดา้นระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรีมีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้ 

 
ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

ระดบัการศกึษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตรี 294 73.50 
สงูกว่าปรญิญาตรี 106 26.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญา

ตรี จ านวน 294 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.50 รองลงมา คือ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 106 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของกลุม่ตวัอย่าง 
 

อาชีพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 6 1.50 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 39 9.75 
พนกังานบรษิัทเอกชน 339 84.75 
ธุรกิจสว่นตวั 16 4.00 
               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 339 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.75 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9.75 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 และอาชีพนกัเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา จ านวน 6 คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหป์ระชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง ดา้นอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
และธุรกิจส่วนตัว มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวมชั้นใหม่เพื่อเป็นการทดสอบ
สมมติฐานดงันี ้ 

 
ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของกลุม่ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ 
 

อาชีพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 39 9.75 
พนกังานบรษิัทเอกชน 339 84.75 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/นกัเรียน/
นิสิต/นกัศึกษา 

22 5.50 

               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 339 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.75 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิด



 58 
 
เป็นรอ้ยละ 9.75 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/นักเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 22 คิดเป็นรอ้ยละ 
5.50 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 54 13.50 
25,001 – 35,000 บาท 94 23.50 
35,001 – 45,000 บาท 51 12.75 
45,001 – 55,000 บาท 61 15.25 
55,001 บาท ขึน้ไป 140 35.00 
               รวม 400 100.00 

  
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป

จ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จ านวน 61 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 15.25 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จ านวน 54 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 13.50 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.75 ตามล าดบั 
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สว่นที่ 2 ขอ้มลูดา้นคณุภาพการบรกิาร 
 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูดา้นคณุภาพการบรกิาร 
 

คณุภาพการบรกิาร x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.32 0.66 ดีมาก 
ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ 4.39 0.48 ดีมาก 
ดา้นการตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ 4.25 0.62 ดีมาก 
ดา้นการรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น 4.40 0.47 ดีมาก 
ดา้นการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ 4.37 0.55 ดีมาก 
คณุภาพการบรกิารในภาพรวม 4.35 0.46 ดีมาก 

  
จากตาราง 11 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นคุณภาพการบริการในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน อันดับแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นการรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ ดา้นการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการ
ตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 4.37 4.32 และ 4.25 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบรกิารเป็นรายดา้น 
 

คณุภาพการบรกิาร x̄  S.D. แปลผล 

ด้านลักษณะทางกายภาพ    
1.ขัน้ตอนในการซือ้ประกันหรือศึกษาขอ้มูล สะดวก 
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

4.34 0.74 ดีมาก 

2.ขอ้มูลของกรมธรรม ์ความคุ้มครอง ขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขมีความชดัเจน  

4.36 0.763 ดีมาก 

3.มีโปรแกรมค านวณเบี ้ยประกันเพื่อเปรียบเทียบ
แบบประกันแต่ละรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถท า
ความเขา้ใจไดง้่าย 

4.27 0.81 ดีมาก 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพในภาพรวม 4.32 0.66 ดีมาก 
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ    
4.พนักงานสามารถอธิบายแบบประกันได้อย่าง
ถกูตอ้ง 

4.18 0.64 ดี 

5.บริษัทประกนัมีชื่อเสียงไดร้บัความนิยม เป็นบริษัท
ที่มีสาขาครอบคลมุทัง้ในและต่างประเทศ 

4.52 0.57 ดีมาก 

6.บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน มีความพรอ้ม มี
เงินทุนหมุนเวียน กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ลกูคา้ 

4.46 0.55 ดีมาก 

7.บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนเหมาะสมและเป็น
ธรรมกบัลกูคา้ในกรณีการเคลม 

4.41 0.65 ดีมาก 

ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในภาพรวม 4.39 0.48 ดีมาก 
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ตาราง 12 (ต่อ)   
 

คณุภาพการบรกิาร x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการ
ให้บริการ 

   

8.บริษั ทมีพนักงานและความพร้อมในการให้
ค าแนะน าลกูคา้หรือตอบขอ้สงสยั 

4.29 0.65 ดีมาก 

9.สามารถติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ 

4.25 0.67 ดีมาก 

10.สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในต่างประเทศ
และไดร้บัการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว กรณีเกิด
อบุติัเหต ุ

4.21 0.77 ดีมาก 

ดา้นการตอบกลับและความพรอ้มในการใหบ้ริการ
ในภาพรวม 

4.25 0.62 ดีมาก 

ด้านการรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น    
11.บรษิัทมีภาพลกัษณท์ี่ดีในการใหบ้รกิาร  4.44 0.54 ดีมาก 
12.บริษัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ใหบ้รกิารตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.45 0.56 ดีมาก 

13.บริษัทมีมาตรฐานและความปลอดภัยในการ
ช าระเงิน 

4.44 0.58 ดีมาก 

14.บริษัทและพนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
และทกัษะในการใหบ้รกิาร  

4.33 0.63 ดีมาก 

15.บริษัทให้รายละเอียดในการคุ้มครองที่เป็นจริง
ดว้ยความซื่อสตัย ์

4.35 0.64 ดีมาก 

ด้านการรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่ นใน
ภาพรวม 

4.40 0.47 ดีมาก 
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ตาราง 12 (ต่อ)   
 

คณุภาพการบรกิาร x̄  S.D. แปลผล 
ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า    
16.บริษัทมีบริการหลายช่องทางซึ่งอ านวยความ
สะดวกใหก้บัลกูคา้ในการเลือกซือ้ประกนั 

4.49 0.56 ดีมาก 

17.บริษัทมีบริการหลายช่องทางในการให้ความ
ช่วยเหลือ กรณีลกูคา้เกิดอบุติัเหต ุ

4.30 0.69 ดีมาก 

18.บริษัทน าเสนอแบบประกันได้ตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

4.31 0.70 ดีมาก 

ดา้นการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ในภาพรวม 4.37 0.55 ดีมาก 

 
จากตาราง 12 การวิเคราะหค์ณุภาพการบรกิาร พิจารณาเป็นรายดา้น ดงันี ้
ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกขอ้ อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ขอ้ขอ้มูลของกรมธรรม ์ความคุม้ครอง ขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ขั้นตอนในการซือ้ประกันหรือศึกษาขอ้มูล สะดวก สามารถ
เขา้ถึงได้ง่าย และขอ้มีโปรแกรมค านวณเบีย้ประกันเพื่อเปรียบเทียบแบบประกันแต่ละรูปแบบ
เพื่อใหล้กูคา้สามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 และ 4.27 ตามล าดบั 

ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก
ได้แก่ ข้อบริษัทประกันมีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นบริษัทที่มีสาขาครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน มี
ความพรอ้ม มีเงินทุนหมุนเวียน กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหก้ับลูกค้า และข้อบริษัทจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเหมาะสมและเป็นธรรมกับลกูคา้ในกรณีการเคลม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 
4.41 ตามล าดับ และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้พนักงานสามารถ
อธิบายแบบประกนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
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ดีมากทุกขอ้ อันดับแรกไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีพนักงานและความพรอ้มในการใหค้ าแนะน าลูกคา้หรือ
ตอบข้อสงสัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และรองลงมา ได้แก่ ข้อสามารถติดต่อพนักงานเพื่อ
สอบถามเพิ่มเติมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และขอ้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในต่างประเทศ
และไดร้บัการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว กรณีเกิดอบุติัเหตุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.21 
ตามล าดบั 

ด้านการรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก
ทุกขอ้ อนัดบัแรกไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ใหบ้ริการตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรองลงมา ได้แก่ ข้อบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ ดีในการ
ใหบ้ริการ ขอ้บรษิัทมีมาตรฐานและความปลอดภยัในการช าระเงิน ขอ้บริษัทใหร้ายละเอียดในการ
คุม้ครองที่เป็นจริงดว้ยความซื่อสัตย ์และขอ้บริษัทและพนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ
ทกัษะในการใหบ้รกิาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 4.44 4.35 และ 4.33 ตามล าดบั 

ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ อนัดับแรก
ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีบริการหลายช่องทางซึ่งอ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ในการเลือกซือ้ประกัน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และรองลงมา ได้แก่ ขอ้บริษัทน าเสนอแบบประกันไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย และขอ้บริษัทมีบริการหลายช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือ กรณี
ลกูคา้เกิดอบุติัเหต ุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 และ 4.30 ตามล าดบั 

 
สว่นที่ 3 ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

 
ตาราง 13 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัวตัถปุระสงคห์ลกัในการเดินทาง 
 

วตัถปุระสงคห์ลกัในการเดินทาง ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ท่องเที่ยว 375 93.75 
ศกึษาต่อ 10 2.50 
ท างาน ติดต่อธุรกิจ 12 3.00 
เยี่ยมญาติ/เพื่อน 3 0.75 
               รวม 400 100.00 
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จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงคห์ลักในการเดินทาง ไดแ้ก่ 
ท่องเที่ยว จ านวน 375 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.75 รองลงมา คือ ท างาน ติดต่อธุรกิจ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ศึกษาต่อ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 และเยี่ยมญาติ/เพื่อน จ านวน 3 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 14 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเหตผุลส าคญัมากที่สดุในการตดัสินใจซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 

เหตุผลส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 

ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

เพื่อลดค่าใชจ้่ายในกรณีเกิดอบุติัเหต ุ 88 22.00 
เพื่อความสบายใจในการเดินทาง 247 61.75 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการเดินทาง 59 14.75 
เป็นขอ้บงัคบัเรื่องการท าวีซ่า 6 1.50 
               รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตผุลส าคญัมากที่สดุในการตัดสินใจซือ้

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ไดแ้ก่ เพื่อความสบายใจในการเดินทาง จ านวน 247 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 61.75 รองลงมา คือ เพื่อลดค่าใชจ้่ายในกรณีเกิดอบุติัเหต ุจ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.00 เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเดินทาง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และเป็น
ขอ้บงัคบัเรื่องการท าวีซ่า จ านวน 6 คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัช่องทางที่ใชบ้รกิารหรือเลือกซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศ 
 

ช่ อ งท างที่ ใช้บ ริก า รห รือ เลื อก ซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 

ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

บนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร 245 61.25 
ตวัแทนท่องเที่ยว 85 21.25 
ซือ้ดว้ยตนเองที่สาขา 32 8.00 
ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดิต 38 9.50 
               รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่องทางที่ใชบ้รกิารหรือเลือกซือ้ประกนัภยั

การเดินทางต่างประเทศ ไดแ้ก่ บนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้ริการ จ านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.25 
รองลงมา คือ ตัวแทนท่องเที่ยว จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.25 ผู้ให้บริการบัตรเครดิต 
จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.50 และซือ้ด้วยตนเองที่สาขา จ านวน 32 คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบับุคคลส าคญัมากที่สดุที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
หรือซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
 

บุคคลส าคญัมากที่สดุที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้หรือซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ 

ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ตนเอง 268 67.00 
บคุคลในครอบครวั 89 22.25 
เพื่อน /คนรูจ้กั 43 10.75 
               รวม 400 100.00 
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จากตาราง 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคคลส าคัญมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชห้รือซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ไดแ้ก่ ตนเอง จ านวน 268 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
67.00 รองลงมา คือ บุคคลในครอบครวั จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.25 และเพื่อน /คนรูจ้ัก 
จ านวน 43 คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ านวนครัง้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศต่อปี 
 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหค่์าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศต่อปี พบว่านอ้ยที่สดุ 1
ครัง้ต่อปี และมากที่สดุ 5 ครัง้ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.96 ครัง้ต่อปี หรือ 2 ครัง้ต่อปี  และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 

 
ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค MIN MAX x̄  S.D. 

จ าน วนค รั้ง ใน การ เดิ นท างไป
ต่างประเทศต่อปี 

1 5 1.96 1.05 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

x̄  S.D. แปลผล 

ประกันภัยการเดินทางมีความส าคัญและควรซือ้เมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศทกุครัง้ 

4.55 0.70 เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง 

จะซื ้อประกันภัยการเดินทางในการเดินทางไป
ต่างประเทศครัง้ต่อไป  

4.57 0.62 ซือ้แน่นอน 

จะแนะน าผู้ อ่ืนให้ซื ้อประกันภัยการเดินทางเมื่ อ
เดินทางไปต่างประเทศ 

4.39 0.70 แ น ะ น า
แน่นอน 

แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม 

4.50 0.59 สงูมาก 

  
จากตาราง 18 การวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสงูมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

ขอ้ประกันภัยการเดินทางมีความส าคัญและควรซือ้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศทุกครัง้ 
กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 

ขอ้จะซือ้ประกันภัยการเดินทางในการเดินทางไปต่างประเทศครัง้ต่อไป กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบั ซือ้แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 

ขอ้จะแนะน าผูอ่ื้นใหซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบั แนะน าแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้ 
สมมติฐานที่  1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่  1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 H0: ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 

 H1: ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ ใช ้Levene’s 
test 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร 

Levene’ s test for Equality of 
Variances 

F Sig. 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร 

5.141* 0.024 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
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ใช้ Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จึงใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน 
(Equal variances not assumed)  

 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประ เทศของคนวัย
ท า ง า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประ เทศของคนวัย
ท า ง า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

ชาย 4.56 0.51 1.36 223.077 0.172 
หญิง 4.48 0.61    

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.172 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 

 
 สมมติฐานที่  1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
 H0:ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
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 H1:ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ 
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้
ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 

  การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

  H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
  H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ ใช ้Levene’s 
test 
 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยั
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยั
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

9.853* 3 396 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ ใช้ 
Levene’s test พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนต่างกนั จึงใชก้ารวิเคราะห ์โดยใช ้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาย ุโดยใช ้
Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

6.039* 
 

3 263.971 0.001 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
อายุ โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดงัตาราง 23 
 
ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่
ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อาย ุ x̄  
20 - 29 ปี 30 – 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 

4.43 4.41 4.60 4.73 
20 - 29 ปี 4.43 - 0.02 

(1.000) 
-0.16 
(0.409) 

-0.29* 
(0.016) 

30 – 39 ปี 4.41 - - -0.19* 
(0.027) 

-0.32* 
(0.000) 

40 - 49 ปี 4.60 - - - -0.12 
(0.301) 

50 - 59 ปี 4.73 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 20 - 29 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
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ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.29 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาย ุ30 – 39 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.027
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 40 - 49 ปีโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 30 – 39 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.32 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

 สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 H0: ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 

 H1: ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ ใช ้
Levene’s test 
 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

Levene’ s test for Equality of 
Variances 

F Sig. 
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

45.199* 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 24 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
สถานภาพ ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มี
ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กนั (Equal variances not assumed)  
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ป ระกันภัยการเดินทาง
ต่ างป ระ เทศของคนวัย
ท า ง า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

 
สถานภาพ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ป ระกันภัยการเดินทาง
ต่ างป ระ เทศของคนวัย
ท า ง า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

โสด 4.38 0.66 -0.34* 397.358 0.000 
ส ม ร ส / อ ยู่
ด้วยกัน/หม้าย/
หย่ารา้ง/แยกกัน
อยู่ 

4.72 0.35    

 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า  Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครนอ้ย
กว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน /หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.34 

 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม

การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
 H0: ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
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 H1: ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช  ้
Levene’s test 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร 

Levene’ s test for Equality of 
Variances 

F Sig. 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร 

0.878 0.349 

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบั
การศึกษา ใช ้Levene’s test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.349 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่
แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

แนวโน้มพฤ ติกรรมการซื ้อ
ป ร ะ กั น ภั ย ก า ร เ ดิ น ท า ง
ต่างประเทศของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ระดบัการศกึษา 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

แนวโน้มพฤ ติกรรมการซื ้อ
ป ร ะ กั น ภั ย ก า ร เ ดิ น ท า ง
ต่างประเทศของคนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต ่ า ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับปริญญา
ตร ี

4.47 0.58 -1.42 398 0.155 

สูงกว่าปริญญา
ตร ี

4.57 0.61    

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า มีค่า  
Sig. เท่ากบั 0.155 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกนั มี
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ 

 
 สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
 H0:ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 
 H1:ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
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ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ 
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้
ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช ้Levene’s 
test 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.832* 2 397 0.003 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ ใช้ 
Levene’s test พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนต่างกนั จึงใชก้ารวิเคราะห ์โดยใช ้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาชีพ โดยใช ้
Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

6.613* 2 79.571 0.002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
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อาชีพ โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดงัตาราง 30 

 
ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อาชีพ เป็นราย
คู่ดว้ย Dunnett’s T3 
 

อาชีพ x̄  

ข้าราชการ/
พ นั ก ง า น
รฐัวิสาหกิจ 

พ นั ก ง า น
บรษิัทเอกชน 

อ่ื น ๆ  ไ ด้ แ ก่ 
ธุรกิจส่วนตัว/
นักเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา 

4.64 4.47 4.72 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 4.64 - 0.17 

(0.051) 
-0.08 
(0.834) 

พนกังานบรษิัทเอกชน 4.47 - - -0.25* 
(0.021) 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตัว/นักเรียน/
นิสิต/นกัศกึษา 

4.72 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
อาชีพ เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

ผูใ้ช้บริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผู้ใชบ้ริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจ
ส่วนตัว/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ  0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
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ต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตัว/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.25 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

 สมมติฐานที่  1.6 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 H0:ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั 

 H1:ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ 
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใชก้ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้
ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ใหท้ดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 
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 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ใช ้Levene’s test 
 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.521* 4 395 0.001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัย

การเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ใช ้Levene’s test พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า มี
ค่าความแปรปรวนต่างกนั จึงใชก้ารวิเคราะห ์โดยใช ้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

6.497* 4 274.804 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดงัตาราง 
33 
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ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน x̄  

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 
บาท 

25,001 – 
35,000 
บาท 

35,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 – 
55,000 
บาท 

55,001 
บาท ขึน้ไป 

4.28 4.45 4.43 4.38 4.69 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท 

4.28 - -0.17 
(0.686) 

-0.15 
(0.918) 

-0.10 
(0.971) 

-0.41* 
(0.000) 

25,001 – 35,000 
บาท 

4.45 - - 0.19 
(1.000) 

0.06 
(0.996) 

-0.24* 
(0.034) 

35,001 – 45,000 
บาท 

4.43 - - - 0.04 
(1.000) 

-0.25 
(0.137) 

45,001 – 55,000 
บาท 

4.38 - - - - -0.30* 
(0.000) 

55,001 บาทขึน้ไป 4.69 - - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท กับผูใ้ชบ้ริการที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  55,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.41 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง



 85 
 
ต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.24 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  55,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.30 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบดว้ย ลกัษณะ

ทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H0:คณุภาพการบริการของบริษัทประกนัภยั ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ 
ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกนัและ
การสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1:คณุภาพการบริการของบริษัทประกนัภยั ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ 
ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกนัและ
การสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ก าหนดให ้
 x1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   
 x2 ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ  
 x3 ดา้นการตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ 
 x4 ดา้นการรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น  
 x5 ดา้นการเอาใจใสด่แูลลกูคา้  
 y1 แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าทดสอบสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดงันี ้

 
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 12.102 1 12.102 37.404* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 34  ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง

ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปร
อิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (y1) และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคูณู สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์ ดงันี ้
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพการบรกิารของบรษิัทประกนัภยั ประกอบดว้ย ลกัษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้รกิาร การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis แบบ Enter) 
ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients  
(b) 

 
SE 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity Statistics 

(𝛃) Tolerance VIF 

ค่ า ค ง ท่ี 
(Constant) 

2.882 0.267  10.793* 0.000   

ด้ าน ลั ก ษณ ะ
ทางก ายภ าพ  
(x1) 

0.037 0.055 0.041 1.080 0.281 0.730 1.370 

ด้ า น ค ว า ม
น่าเชื่ อ ถือและ
ไวว้างใจ (x2)  

0.005 0.092 0.004 0.506 0.613 0.513 1.948 

ด้าน ก ารต อบ
กลับและความ
พ ร้อ ม ใน ก า ร
ใหบ้ริการ (x3) 

0.068 0.078 0.071 1.208 0.228 0.430 2.327 

ด้ า น ก า ร
รับประกันและ
การสร้างความ
เชื่อมั่น (x4) 

0.368 0.060 0.293 6.116* 0.000 1.000 1.000 

ด้านการเอาใจ
ใส่ ดู แ ล ลู ก ค้ า 
(x5) 

-0.045 0.080 -0.042 -0.443 0.658 0.429 2.329 

 r          = .293          Adjusted R2      = .084   

 R2        = .086        SE                     = 0.56882   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

หมายเหตุ:  ค่า VIF ที่ เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า 
0.2000Joseph F. Hair et al. (2010) 
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จากตาราง 35 ไดท้ าการทดสอบความไม่สมัพนัธข์องตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่
ใชใ้นการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สงูสดุมีค่าเท่ากบั 2.327 ซึ่งมีค่าไม่
เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่านอ้ยสดุเท่ากบั 0.429 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.200 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะห ์ไม่มีความสมัพนัธก์นั ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งขอ้มลู
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู  

คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ไดแ้ก่ ดา้นการ
รบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น (x4) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 สามารถพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1)  
ไดร้อ้ยละ 8.6 (Adjusted R2) 

ส่วนตัวแปรที่ ไม่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) มี 4 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นลักษณะทาง
กายภาพ  (x1) ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ (x2) ดา้นการตอบกลับและความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร(x3) และดา้นการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ (x5) 

 
ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1)  โดยเขียนสมการ
ไดด้งันี ้

 
 y1 = 2.882 + 0.368 (x4)  
 
ผลการศึกษา สรุปไดด้ังนี ้คุณภาพการบริการของบริษัทประกนัภยั ที่มีความสมัพันธใ์น

ทิศทางเดียวกนักบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการรบัประกนัและ
การสรา้งความเชื่อมั่น (x4) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอธิบายผลไดด้งันี ้

หากผู้ใชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย เพิ่มขึน้ 1 
คะแนน จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยมีคะแนนเท่ากบั 2.882  คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหค้ณุภาพการ
บรกิารของบรษิัทประกนัภยั ทัง้ 5 ดา้นคงที่ 
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หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ด้านการ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น (x4) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) โดยมีคะแนน
เท่ากบั 0.368 คะแนน ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหค้ณุภาพการบรกิารของบริษัทประกนัภยั อีก 4 ดา้นคงที่ 

  
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ

ภายใน 1 ปี มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H0: พฤติกรรมผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี 
ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1: พฤติกรรมผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี 
มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 36 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการ
เดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี กบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค 

แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ป ร ะ กั น ภั ย ก า ร เ ดิ น ท า ง
ต่างประเทศของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ร ะ ดั บ
ความสมัพนัธ ์

ทิศทาง 

r Sig. 
ด้าน จ าน วนค รั้ง ใน ก าร
เดิ นท างไป ต่ างป ระ เทศ
ภายใน 1 ปี 

0.136* 0.006 ต ่า เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 36 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวน

ครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี กบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.006 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทาง
ไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.136 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั หมายความว่า 

ถา้ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี เพิ่มมากขึน้ จะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึน้ไปดว้ย ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 37 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นประชากรศาสตร ์
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศ
ของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ อาย ุ สถานภาพ ร ะ ดั บ

การศกึษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 

แนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศ
ของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

X ✓ ✓ X ✓ ✓ 

 
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน คณุภาพการบริการของบรษิัทประกนัภยั 
 

แนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศ
ของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

คณุภาพการบรกิารของบริษัทประกนัภยั  
ดา้น
ลกัษณะ
ทาง
กายภาพ 

ดา้นความ
น่าเชื่อถือ
และน่า
ไวว้างใจ 

ดา้นการ
ตอบกลบั
และความ
พรอ้มใน
การ
ใหบ้รกิาร 

ดา้นการ
รบัประกนั
และการ
สรา้งความ
เชื่อมั่น 

ดา้นการ
เอาใจใส่
ดแูล
ลกูคา้ 

แนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศ
ของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

X X X ✓ X 
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ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค   
ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ
ภายใน 1 ปี 

 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยนีมุ้่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน นอกจากนี ้สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบริษัทประกันวินาศภัยในการ
ปรบัปรุงแนวทางการด าเนินการ  พฒันากลยุทธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
รวมถึงสามารถวางแผนในการขยายฐานลกูคา้ที่มีความสนใจเลือกซือ้ประกันภยัการเดินทางเมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ อันจะสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่ง รวมถึงผลก าไรในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้พิ่มขึน้ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับและความพรอ้มในการให้บริการ การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 
ปี ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เป็นประโยชนส์  าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยั สามารถน าผลการวิจยัไปใช้

ประกอบการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการบริการเก่ียวกับประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

2. เป็นแหล่งขอ้มูล แนวทางใหก้บังานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชนท์างการศึกษา
ใหแ้ก่ผูส้นใจที่ตอ้งการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใชบ้ริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 

2. คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกันและการ
สรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้
จ  านวน 400 คน สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูไดด้งันี ้

สว่นที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

73.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.75 ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 44.50 รองลงมา คือ  อายุ 40 - 49 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 อายุ 20 - 29  ปี
จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 และอายุ 50 - 59 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25
ตามล าดบั 
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 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 64.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
33.75  และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25  ตามล าดบั 

 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 288 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.00 รองลงมา คือ ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 106 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 26.50  และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 339 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.75 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9.75 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 และอาชีพนกัเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา จ านวน 6 คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 
บาท ขึน้ไปจ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
35,000 บาทจ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001- 55,000  บาท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.25  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50  และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001- 45,000 บาท จ านวน 51 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75  ตามล าดบั 

 
สว่นที่ 2 ขอ้มลูดา้นคณุภาพการบริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.32  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ อันดับ
แรก ได้แก่ ข้อข้อมูลของกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ข้อตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ขัน้ตอนในการซือ้ประกันหรือศึกษาขอ้มูล สะดวก 
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และขอ้มีโปรแกรมค านวณเบีย้ประกันเพื่อเปรียบเทียบแบบประกันแต่ละ
รูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.34  และ 4.27  
ตามล าดบั 

ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทประกันมีชื่อเสียงไดร้บัความนิยม เป็นบริษัทที่มีสาขาครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52  และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้บรษิัทมีความมั่นคงทางการเงิน มี
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ความพรอ้ม มีเงินทุนหมุนเวียน กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหก้ับลูกค้า และข้อบริษัทจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเหมาะสมและเป็นธรรมกบัลกูคา้ในกรณีการเคลม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46  และ 
4.41 ตามล าดับ และส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้พนักงานสามารถ
อธิบายแบบประกนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ดา้นการตอบกลับและความพรอ้มในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมากทุกขอ้ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีพนกังานและความพรอ้มในการใหค้ าแนะน าลกูคา้
หรือตอบขอ้สงสยั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29  และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้สามารถติดต่อพนกังานเพื่อ
สอบถามเพิ่มเติมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และขอ้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในต่างประเทศ
และไดร้บัการบรกิารอย่างสะดวก รวดเรว็ กรณีเกิดอบุติัเหต ุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25  และ 4.21 
ตามล าดบั 

ดา้นการรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มากทุกข้อ อันดับแรก ได้แก่ ขอ้บริษัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้บริการตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45  และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีภาพลกัษณท์ี่ดีใน
การใหบ้รกิาร ขอ้บริษัทมีมาตรฐานและความปลอดภยัในการช าระเงิน ขอ้บรษิัทใหร้ายละเอียดใน
การคุม้ครองที่เป็นจริงดว้ยความซื่อสตัย ์และขอ้บรษิัทและพนกังานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ
ทกัษะในการใหบ้รกิาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 4.44 4.35   และ 4.33  ตามล าดบั 

ดา้นการเอาใจใสด่แูลลกูคา้ กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37  และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ อันดับ
แรก ได้แก่ ข้อบริษัทมีบริการหลายช่องทางซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซือ้
ประกนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49  และรองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทน าเสนอแบบประกนัไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย และขอ้บริษัทมีบริการหลายช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือ 
กรณีลกูคา้เกิดอบุติัเหต ุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.31  และ 4.30 ตามล าดบั 

 
สว่นที่ 3 ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการ

เดินทาง ไดแ้ก่ ท่องเที่ยว จ านวน 375 คน คิดเป็นรอ้ยละ 93.75 รองลงมา คือ ท างาน ติดต่อธุรกิจ 
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จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ศึกษาต่อ จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 และเยี่ยมญาติ/
เพื่อน จ านวน 3 คิดเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามล าดบั 

เหตผุลส าคญัมากที่สดุในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ เพื่อความสบายใจในการเดินทาง จ านวน 247 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.75 รองลงมา คือ เพื่อ
ลดค่าใชจ้่ายในกรณีเกิดอบุติัเหตุ จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการ
เดินทาง จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.75 และเป็นขอ้บงัคบัเรื่องการท าวีซ่า จ านวน 6 คิดเป็น
รอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

ช่องทางที่ใชบ้ริการหรือเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีช่องทางที่ใชบ้ริการหรือเลือกซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ไดแ้ก่ บนเว็บไซต์
ของผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.25 รองลงมา คือ ตวัแทนท่องเที่ยว จ านวน 85 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.25 ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.50 และซือ้ดว้ย
ตนเองที่สาขา จ านวน 32 คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

บุคคลส าคัญมากที่สุดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้หรือซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีบุคคลส าคญัมากที่สดุที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชห้รือ
ซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ได้แก่ ตนเอง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 
รองลงมา คือ บุคคลในครอบครวั จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.25 และเพื่อน /คนรูจ้กั จ านวน 
43 คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 

จ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศต่อปี พบว่า นอ้ยที่สดุ 1 ครัง้ต่อปี และมากที่สดุ 
5 ครัง้ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.96  ครัง้ต่อปี หรือ 2 ครัง้ต่อปี 

 
ส่วนที่ 4 แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ขอ้
ประกนัภยัการเดินทางมีความส าคัญและควรซือ้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศทุกครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ซือ้แน่นอน ไดแ้ก่ ขอ้จะซือ้ประกันภัยการ
เดินทางในการเดินทางไปต่างประเทศครัง้ต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และ กลุ่มตัวอย่างมี
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ความคิดเห็นอยู่ในระดบั แนะน าแน่นอน ไดแ้ก่ ขอ้จะแนะน าผูอ่ื้นใหซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 

 
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานที่  1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 20 – 29 ปี ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 30 - 39 ปี มีแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 50 – 59  ปี และ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศนอ้ย
กว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  

สมมติฐานที่  1.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยั
การเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/นกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษา  
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สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ก าหนดไว ้โดยผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001- 35,000 บาท 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001- 55,000  บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับและความพรอ้มในการให้บริการ การ
รบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า  

คณุภาพการบริการของบริษัทประกันภยั ประกอบดว้ย ดา้นการรบัประกนัและการสรา้ง
ความเชื่อมั่น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รอ้ยละ 8.4 (Adjusted R2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 
1 ปี มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้านจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหา
นคคร โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว ้
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. ผู้ใชบ้ริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั 
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1.1 เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทุกการ
เดินทางมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และมนุษยท์ุกคนมีความตอ้งการความปลอดภัย 
ตามทฤษฎีล าดับขัน้ความตอ้งการของ Maslow 1954 อา้งอิงจาก ศุภลกัษณ์ อัครางกูร (2553) 
ดงันัน้ ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงต่างก็มีความกงัวลเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยภทัร ภทัรปรีดา (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบยึดลกูคา้เป็น
ศูนยก์ลางที่มีต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยการเดินทางของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า เพศที่
แตกต่างกนั  ใหค้วามส าคญักบัประกนัภยัการเดินทาง ส าหรบัปัจจยัในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยั
การเดินทาง ในดา้นความคุม้ครอง และประโยชนที่ไดร้บัไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ธนีธร ธนะรชัต ์(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรมการเลือกซือ้
ประกนัภัยของบริษัททิพยประกนัภยัผ่านทางธนาคาร (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศกึษาพบว่า เพศ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ้ประกนัภยั  

1.2 อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0..05 โดยผูใ้ชบ้ริการที่มีอาย ุ
50 - 59 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจาก ผู้ใชบ้ริการที่สูงอายุจะสนใจสินคา้หรือบริการที่
เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย สอดคลอ้งกับทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตรข์อง ศิริวรรณ 
เสรีรตัน ์(2550) กล่าวว่า ผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มีอายุมากกว่ามักมีประสบการณ์การเดินทางและอาจพบเจอ
เหตุการณร์ะหว่างการเดินทางที่คาดไม่ถึงไดม้ากกว่าผูม้ีอายุนอ้ย จึงมีโอกาสใชบ้ริการประกนัภัย
การเดินทางมากกว่าผูม้ีอายุนอ้ย โดยจากประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าท าใหผู้ม้ีอายุมาก
มักมีความรอบคอบและค านึงถึงความปลอดภัยมากกว่าผูม้ีอายุนอ้ย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
Sarman (2019)ศึกษาเรื่อง ตัวขับเคลื่อนในการซือ้ประกันภัยอุบติัเหตุการเดินทาง ผลการศึกษา
พบว่า คณุลกัษณะทางบคุลิกภาพที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบคอบ และความเสถียรภาพทางอารมณ์
มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยว และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภัทร ภัทรปรีดา (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการสื่อสาร
การตลาดแบบยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางที่มีต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยการเดินทางของผูบ้ริโภค 
ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัประกนัภยัการเดินทาง ในดา้นการคิดว่า
ประกันภัยการเดินทางมีความจ าเป็นส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ที่แตกต่างกัน และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ
ประกันภยัการเดินทางของ บริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชวัรร์นั จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า อายุมีผลต่อการใชบ้ริการประกันภยัการเดินทางของ บรษิัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ีอินชัวรนั 
จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัอุบติัเหตสุามารถเกิดขึน้ไดทุ้กช่วงอายุ ท าใหทุ้กคนต่าง
ใหค้วามระมดัระวงัในความปลอดภยัในการเดินทาง 

1.3 สถานภาพ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ เนื่องจาก ผู้ที่มีสถานภาพสมรสในการเดินทางท่องเที่ยว จะเดินทางเป็น
ครอบครวั ท าใหม้ีการค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และรบัรูถ้ึงความเสี่ยงในการเดินทาง 
อาจส่งผลใหม้ีการซือ้ประกันภัยอบุติัเหตุการเดินทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารตัน ์อนุตร
ลญัจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกันภยัการเดินทางของ 
บริษัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชวัรนัส ์ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส /อยู่
ด้วยกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีครอบครัว มีภาระในเรื่องของบุตรที่ต้องดูแล ดังนั้น คนกลุ่มนี ้จึง
ตอ้งการหลกัประกนัและความปลอดภยัใหก้บัชีวิตตนเองและครอบครวัมากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น 
อีกทัง้หากเกิดอบุติัเหตหุรือเสียชีวิต ก็จ าท าใหค้รอบครวัไดร้บัผลประโยชนจ์ากกรมธรรมท์ี่ท าดว้ย 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธยา แสนใจยา และเขมมารี รกัษ์ชูชีพ (2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยสว่นใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปกบัครอบครวั 

1.4 ระดบัการศึกษา ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจาก การให้ข้อมูลของบริษัทประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยอุบัติเหตุการ
เดินทางของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งการใหข้อ้มูลในปัจจุบนั มีหลากหลายช่องทางและการน าเสนอขอ้มูล
สามารถท าไดง้่าย สามารถเขา้ถึงไดท้กุกลุ่มระดบัการศึกษา ดงันัน้ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษา
ที่แตกต่าง จึงมีการตัดสินใจซือ้ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของกนกวรรณ เทอดเกียรติ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตคุม้ครองสินเชื่อ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั
มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตคุม้ครองสินเชื่อไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบนัสื่อ
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ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีหลากหลายช่องทางท าให้ผู ้บริโภคทุกระดับ
การศกึษาสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางไดอ้ย่างเท่าเทียม 

1.5 อาชีพ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั/นักเรียน/นิสิต/นกัศึกษา เนื่องจาก เหตผุลในการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน แต่ละอาชีพต่างค านึงถึง
ความส าคญัของประกนัภยัการเดินทางต่างกนั เช่น นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา เป็นกลุม่ที่มีวฒุิภาวะ
นอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน สนใจซือ้ประกันเพื่อคุม้ครองตนเอง ในขณะที่ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่ง
อาจตระหนักถึงความสบายใจในการเดินทางและความคุ้มครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารตัน ์อนุตรลญัจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกันภัย
การเดินทางของ บริษัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชวัรนัส ์ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง ในด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านบริษัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชัวรนัส ์แตกต่างกัน ในดา้นการ
ใหบ้ริการที่ดี ผลประโยชน ์ความคุม้ครอง จ านวนทุนและแผนเอาประกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยอาชีพนกัเรียน / นิสิต/ นกัศึกษา มีพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางใน
ดา้นการใหบ้ริการที่ดี ผลประโยชน ์ความคุม้ครอง จ านวนทุนและแผนเอาประกัน มากกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งในการ
ตัดสินใจซือ้อาจไม่ได้ใชเ้หตุผล อาจไม่ไดม้ีการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึกไปถึงรายละเอียดอ่ืนๆใน
กรมธรรม์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนีธร ธนะรัชต์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซือ้ประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทาง
ธนาคาร (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล ในดา้น
อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ประกนัภยั ดา้นแบบของประกันภยัที่มีแนวโนม้ที่จะซือ้ และ
แหล่งขอ้มลูที่มีผลต่อแนวโนม้การซือ้ประกนัภยัผ่านธนาคาร โดยอาชีพของแต่ละบคุคล จะน าไปสู่
ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และบรกิารที่แตกต่างกนั 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไปมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สดุ เนื่องจาก 
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รายไดม้ีผลต่ออ านาจการซือ้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตรข์อง ศิริวรรณ เสรีรตัน ์
(2550) กล่าวว่า รายไดจ้ะเป็นตวัชีว้ดัการมีหรือไม่มีความสามารถในการใชจ้่าย อาจเป็นเพราะ ผู้
มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้ดีกว่าผูม้ีรายได้
จ ากัด สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใชบ้ริการ
ประกันภยัการเดินทางของ บริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชวัรร์นั จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการใชบ้รกิารประกนัภยัการเดินทางของ บรษิัท เอซไอเอ็นเอ โอ
เวอรซ์ี อินชวัรนั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นเพราะ ผูซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางเห็นถึงความส าคญัใน
กรมธรรม ์การชดใชค่้าความเสียหาย ในกรณีเกินเหต ุรวมทัง้ปัจจุบนัค่าเบีย้ประกนัภยัก็ไม่สงูมาก
นกั 

2. คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ ความ
น่าเชื่อถือและน่าไวว้างใจ การตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ การรบัประกันและการ
สรา้งความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.1 ดา้นการรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมั่น มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อ
ความสบายใจในการเดินทาง การเลือกซือ้ประกันเป็นการโอนความเสี่ยงใหก้ับบริษัทประกนัหาก
เกิดความเสียหายหรืออบุติัเหตขุณะเดินทางหรืออยู่ต่างประเทศ ฉะนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะค านึงถึงการ
รบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัย บริษัทด าเนินงานอย่างมีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยในการช าระเงิน มีภาพลักษณ์ที่ดีในการใหบ้ริการ รวมถึงให้รายละเอียดความ
คุม้ครองที่เป็นจรงิดว้ยความซื่อสตัย ์และใหบ้รกิารดว้ยพนกังานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมี
ทกัษะการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคนัธรส พจนส์ถิตย ์(2557) ศกึษาเรื่อง คณุภาพการ
บริการ ประโยชนท์ี่แสวงหา และพฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิตของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า คณุภาพการบริการ ดา้นความมั่นใจของตวัแทนประกันชีวิต มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรุณ 
วิสุทพิพัฒนส์กุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน 
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย ์อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ 0.05 จึงท าให้ด้านการรับประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจาก ประกันการเดินทาง เป็นประกนัภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทประกันออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้ริการหรือผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความคุม้ครองความเสี่ยงการเดินทางเป็นระยะเวลา
สัน้ ๆ ตามจ านวนวันที่เดินทาง การช าระเบีย้สัน้ที่สุดซึ่งสามารถช าระไดใ้นครัง้เดียว ฉะนัน้ การ
พิจารณาซือ้ประกนัภยัการเดินทางแต่ละครัง้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดัสินใจไดโ้ดยใชเ้วลาไม่มากนกั 
ขอ้มูลของกรมธรรม ์ความคุม้ครอง ขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน ท าใหข้ัน้ตอนในการซือ้
ประกันหรือศึกษาขอ้มูล สะดวกเข้าถึงง่าย นอกจากนี ้บริษัทประกันยังมีโปรแกรมค านวณเบีย้
ประกันเพื่อเปรียบเทียบแบบประกันแต่ละรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คนัธรส พจนส์ถิตย ์(2557) ศึกษาเรื่อง คณุภาพการบริการ ประโยชนท์ี่
แสวงหา และพฤติกรรมการซือ้ประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพการบริการ ด้านลักษณะทางกายภายของตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการช าระเบีย้ประกนั
ของกรมธรรม์ฉบับที่ช  าระเบีย้สั้นที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะ 
ระยะเวลาในการถือกรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทางและการช าระเบีย้สัน้ จึงท าให้ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ไม่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก บริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง ลว้นเป็นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีสาขา
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ มีความมั่นคงทางการเงิน มีความพรอ้มกรณีจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงมีพนักงานที่สามารถให้บริการอธิบายแบบ
ประกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ การท าประกนัภัยการเดินทางจะมีการระบุช่วงเวลาที่มีการคุม้ครอง
ชดัเจน มักครอบคลมุเวลาไม่ยาวนาน กรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทนไม่สูงเมื่อเทียบประกันภัย
ชนิดอ่ืนๆ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการลว้นเกิดความเชื่อมั่นและไวว้างใจในแต่ละบริษัทไม่แตกต่างกันมากนัก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวรรณ จันทรวรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสินใจซื ้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้หญิ งวัยท างานในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บริษัทประกนัภยัที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความส าคญั
ต่อการจูงใจใหซ้ือ้ประกันภัยโรคมะเร็ง มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมและแนวโนม้การตดัสินใจซือ้
ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านจะซือ้ประกันภัยโรคมะเร็ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อบริษัท
ประกนัภยัที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความส าคญัต่อการจูงใจใหซ้ือ้ประกนัภยัโรคมะเร็ง จะมี
พฤติกรรมและแนวโนม้การตดัสินใจซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก อาจเป็นเพราะ 
ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดศ้ึกษาหาขอ้มลูอย่างลึกซึง้ในบริษัทประกนัเหล่านัน้ก่อนเลือกท าประกนัภยั จึงท า
ให้ ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ ไม่มี อิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก บริษัทประกันมีพนักงานที่มีความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร  ทัง้ใหค้  าแนะน าตอบขอ้สงสยั รวมถึงใหบ้รกิารความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหต ุซึ่งก็คือการ
ให้บริการ ด้านบุคลากร โดยธุรกิจประกันภัยเป็นการให้บริการกับผู้ใช้บริการ อาศัยความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า ทั้งนี ้พนักงานอาจยังขาด
ประสบการณ ์เพราะพนกังานแต่ละคนจะมีรูปแบบในการใหบ้ริการแตกต่างกนัไป ยากที่จะวดัได ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จฑุารตัน ์อนุตรลญัจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้รกิารประกนัภยัการเดินทางของบรษิัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชัวรนัส ์ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านอ่ืนๆ (ดา้นบุคลากร) ไม่สามารถท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ประกันภัยการเดินทางดา้นการใหบ้ริการที่ดี ในดา้นเกณฑท์ี่ใชใ้นการตัดสินใจซือ้ประกันภัยการ
เดินทางของบรษิัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชวัรนัส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงท าให ้ดา้นการตอบ
กลับและความพรอ้มในการให้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.5 ดา้นการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจาก ปัจจุบนับริษัทประกนัภยัหลายแห่งมีช่องทางหลากหลายที่อ  านวยความสะดวกใน
การเลือกซือ้ประกัน  น าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริการหลาย
ช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุ ซึ่งลว้นอ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการไม่
ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อรุณ วิสุทพิพฒันส์กุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
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ตดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่าน ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าให ้ดา้นการเอาใจใส่ดแูลลกูคา้ 
ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก หากผู้ใช้บริการมีการ
เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครัง้ อาจท าใหเ้พิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑารตัน ์อนุตรลญัจ ์(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกันภยัการเดินทางของบริษัทนิวแฮมพเ์ชอร ์อินชัวรนัส ์ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนครัง้ในการเดินทางต่อปีแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ในดา้นเกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางผ่าน บริษัทนิวแฮมพ์เชอร ์อินชัวรันส์ แตกต่างกัน ซึ่งจ านวนครั้งในการเดินทางไป
ต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพัน ์(r) เท่ากับ 0.136 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ระดับต ่าและทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการเดินทางไป
ต่างประเทศภายใน 1 ปี เพิ่มมากขึน้ จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึน้ไปด้วยในระดับต ่า 
นอกจากนีห้ากบริษัทประกนัภยัมีการเก็บขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร บรษิัทสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวมา
สรา้งความภักดีในการให้บริการ เพื่อให้ผู ้ใช้บริการเกิดความตั้งใจและกลับมาใช้บริการอีกใน
อนาคต ซึ่งสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งรวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจ
ใหเ้พิ่มขึน้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. บริษัทประกนัภยัสามารถวางแผนลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาย ุ
50 - 59 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/
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นิสิต/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ไป จดัท านโยบายหรือพฒันาแผนการตลาด
ใหบ้รกิารตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เปา้หมาย ตลอดจนพฒันาแผนการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต  

2. คณุภาพการบรกิาร 
2.1 ดา้นการรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่น บริษัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความปลอดภัยในการช าระเงิน มีภาพลักษณ์ที่ ดีในการ
ใหบ้ริการ  สามารถใหร้ายละเอียดการคุม้ครองดว้ยความซื่อสัตย ์รวมถึงพนักงานมีความรูแ้ละ
ทักษะในการให้บริการ นอกจากนี ้บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มการเผยแพร่
ข่าวสารสู่สาธารณชน เช่น ใชส้ื่อประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มการสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูใ้ชบ้ริการ 
เพราะผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านการรบัประกันและการสรา้งความเชื่อมั่นใน
บริษัท มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดินทางของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.2 ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ บรษิัทประกนัภยัมีชื่อเสียงไดร้บัความนิยม มีสาขา
ครอบคลมุทัง้ในและต่างประเทศ มีความมั่นคงทางการเงิน มีความพรอ้มกรณีจ่ายค่าสินไหม จ่าย
ค่าสินไหมดว้ยความเป็นธรรมใหก้ับลูกคา้ รวมถึงพนักงานสามารถอธิบายแบบประกันไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง บริษัทประกันภัยควรใหค้วามส าคัญกบัการเพิ่มการสรา้งความน่าเชื่อถือและไวว้างใจให้
มากขึน้ โดยอาจเพิ่มการใชส้ื่อน าเสนอใหผู้ใ้ชบ้ริการตระหนักและรบัรูถ้ึงบริษัทประกันมีชื่อเสียง
ไดร้บัความนิยม มีสาขาครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพราะผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ดา้นความน่าเชื่อถือและไวว้างใจ อยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัแรก  
ได้แก่ ข้อบริษัทประกันมีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นบริษัทที่มีสาขาครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทประกันอาจเพิ่มการตระหนักรูถ้ึงประโยชน์ของประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อบ่งชี ้ถึงประโยชนข์องประกันภัยเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซือ้ประกันภัยเพื่อความสบายใจในการเดินทาง ลดความกังวัลและ
เตรียมความพรอ้มในทกุๆ สถานการณท์ี่ไม่คาดคิดเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

2.3 ดา้นการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ บริษัทประกนัภัยหลายแห่งใหบ้ริการหลายช่องทางกับ
ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกซือ้ประกัน น าเสนอแบบประกันไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ
ราย รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือหลายช่องทางในกรณีเกิดเหตุ ซึ่งลว้นอ านวยความสะดวกใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ และน าไปสู่การแข่งขนัของแต่ละบริษัท ดงันัน้ บรษิัทประกนัภยัควรใหค้วามส าคญักบั
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กับการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพและใช้งานง่าย เพราะผลการวิจัยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า อยู่ในระดับดีมาก 
อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ขอ้บรษิัทมีบรกิารหลายช่องทางซึ่งอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการเลือก
ซือ้ประกัน นอกจากนี ้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการหรือเลือกซือ้ประกันภัยการ
เดินทางบนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร 

2.4 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ บริษัทประกนัภัยน าเสนอขอ้มลูกรมธรรม ์ความคุม้ครอง
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน ขั้นตอนในการซือ้สามารถเขา้ถึงไดง้่าย รวมถึงมีโปรแกรม
ค านวณเบีย้ประกันเพื่อใหลู้กคา้เปรียบเทียบแบบประกันแต่ละรูปแบบ บริษัทประกันภัยควรให้
ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพเพิ่มมากขึน้ โดยน าเสนอขอ้มูลกรมธรรม์ ความคุม้ครอง
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจนที่สามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้ มีความครบครนั โดยที่ไม่ตอ้งขอ
เพิ่มเติมในภายหลงั เพราะผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ดา้น
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ได้แก่ ขอ้บริษัทประกันภัยน าเสนอขอ้มูล
กรมธรรม ์ความคุม้ครองขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน นอกจากนีข้อ้มูลดังกล่าวถือเป็นสิ่ง
ส าคญัและมีผลต่อการเลือกและตดัสินใจซือ้ประกนัภยั 

2.5 ดา้นการตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ สิ่งส  าคญัส าหรบัธุรกิจการบริการ
คือ บุคลากรหรือพนักงานผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัยมีพนักงานและความพรอ้มในการให้
ค าแนะน า สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการขอความ
ช่วยเหลือในต่างประเทศกรณีเกิดอุบติัเหตุ บริษัทประกันภัยควรใหค้วามส าคัญกับการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อใหม้ีความพรอ้มในการใหบ้ริการตลอดเวลา เพราะผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็น คณุภาพการบริการ ดา้นการตอบกลบัและความพรอ้มในการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัดี
มาก อันดบัแรก  ไดแ้ก่ ขอ้บริษัทมีพนกังานและความพรอ้มในการใหค้ าแนะน าลกูคา้หรือตอบขอ้
สงสยั ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการ เนื่องจากพนักงานไม่สามารถทราบได้
ว่า ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งการความช่วยเหลือเมื่อใดหรือสถานที่ใด 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภค บริษัทประกันภัยควรใหค้วามส าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ การ
น าเสนอรูปแบบประกนัที่เหมาะสมกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ เพิ่มการตระหนักถึงความส าคัญของประกันภัยการ
เดินทาง บ่งชีถ้ึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึน้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจาก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เดินทางไปต่างประเทศ 2 ครัง้ต่อปี วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เหตุผล
ส าคัญมากที่สุดในการซื ้อประกันภัยการเดินทางคือเพื่อความสบายใจในการเดินทาง ซื ้อ
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ประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไชตข์องผูใ้หบ้ริการ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจคือตนเอง 
หากผู้ใชบ้ริการมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครัง้ อาจท าใหเ้พิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมากขึน้ไปดว้ย เพราะผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ดา้นจ านวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้ 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ เช่น กลยุทธ์ทาง

การตลาดสมยัใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งมีพฤติกรรมการบรโิภค การใชบ้ริการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคมและการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั  

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางของบรษิัทประกนัวินาศ
ภยัสญัชาติไทยและบริษัทต่างชาติเพื่อเปรียบเทียบและศึกษาปัจจัยความแตกต่างที่ผูบ้ริโภคหรือ
ผูใ้ชบ้รกิารเลือกใชบ้รกิาร เพื่อช่วยใหบ้รษิัทสามารถขยายฐานลกูคา้เพิ่มไดใ้นอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการเฉพาะเจาะจงในรายบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมี
บริษัทประกันวินาศภัยในตลาดจ านวนมาก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มีความชัดเจน ถูกต้องและมีความ
แม่นย ามากขึน้ ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางและปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินการและตอบสนอง
กลุม่เปา้หมาย ใหก้บับรษิัทอ่ืนในธุรกิจประกนัวินาศภยัได ้

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชบ้รกิาร หรือ
ผูท้ี่สนใจจะซือ้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศในอนาคต ในพื ้นที่ อ่ืนๆ เพื่อบริษัทสามารถ
น าเสนอการบริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการอย่างครอบคลุมทุกพืน้ที่
ทั่วประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวิจยั 

  



 
 
 

 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง : ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกันภัยการเดนิทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพื่อประกอบการท าสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อการศึกษาวิจยั เรื่อง ”ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของ

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร“   

จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนีทุ้กขอ้ตามความเป็นจริงของท่านเอง 

ทัง้นีจ้ะไม่มีการระบชุื่อผูต้อบ โดยผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่านไวเ้ป็นความลบั และน าไปใชใ้นการศึกษาเท่านัน้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงส าหรับความกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามในครัง้นี ้

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 หน้า ประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นคณุภาพการบรกิาร จ านวน 18 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้รโิภค จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3  ขอ้ 



 
 
 

ค าถามเพื่อใช้คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านเดินทางไปต่างประเทศ ท่านเคยซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศหรือไม่ 

 เคย             ไม่เคย (ยตุิการตอบ) 

ท่านมีอายเุท่าใด 

 20 – 59 ปี             60 ปีขึน้ไป (ยตุิการตอบ)  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากที่สดุ เพยีง   

ค าตอบเดียว

1.เพศ  
 ชาย       หญิง 

2.อาย ุ 
 20 - 29 ปี 
 30 - 39 ปี     

3.สถานภาพ 

 40 - 49 ปี 
      50 – 59  ปี

 โสด 
 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

 หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

4.ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 ปรญิญาตร ี

            สงูกวา่ปรญิญาตรี

              5.อาชีพ  
 นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 พนกังานบรษิัทเอกชน 

                     ธุรกิจส่วนตวั  
              อื่น ๆ โปรดระบ ุ….. 

6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท 
 25,001 - 35,000 บาท 

               35,001 - 45,000 บาท 

                   45,001 - 55,000 บาท 
                  55,001 บาท ขึน้ไป

 
 
 
 



 
 
 

  ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลด้านคุณภาพการบริการ 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากที่สดุ เพยีง
ค าตอบเดียว 

แบบสอบถามข้อมูลด้านคุณภาพการ
บริการ 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

1.ลักษณะทางกายภาพ (Tangibility) (5) (4) (3) (2) (1) 

1.ขัน้ตอนในการซือ้ประกนัหรือศกึษาขอ้มลู 
สะดวก สามารถเขา้ถึงไดง้่าย           
2.ขอ้มลูของกรมธรรม ์ความคุม้ครอง 
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขมีความชดัเจน            
3.มีโปรแกรมค านวณเบีย้ประกนัเพื่อ
เปรียบเทียบแบบประกนัแต่ละรูปแบบเพื่อให้
ลกูคา้สามารถท าความเขา้ใจไดง้า่ย           
2.ความน่าเชือ่ถือและไวว้างใจ 
(Reliability)           
4.พนกังานสามารถอธิบายแบบประกนัได้
อย่างถกูตอ้ง           
5.บรษิัทประกนัมชีื่อเสียงไดร้บัความนยิม 
เป็นบรษิัทท่ีมีสาขาครอบคลมุทัง้ในและ
ต่างประเทศ           
6.บรษิัทมีความมั่นคงทางการเงนิ มีความ
พรอ้ม มีเงินทนุหมนุเวยีน กรณีจา่ยคา่สินไหม
ทดแทนใหก้บัลกูคา้           

7.บรษิัทจา่ยคา่สินไหมทดแทนเหมาะสมและ
เป็นธรรมกบัลกูคา้ในกรณีการเคลม           
3.การตอบกลับและความพร้อมในการ
ให้บริการ (Responsiveness) 

     

8.บรษิัทมีพนกังานและความพรอ้มในการให้
ค าแนะน าลกูคา้หรือตอบขอ้สงสยั 
      



 
 
 

 
แบบสอบถามข้อมูลด้านคุณภาพการ

บริการ 

 
ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

3.การตอบกลับและความพร้อมในการ
ให้บริการ (Responsiveness) (ต่อ) 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9.สามารถติดต่อพนกังานเพื่อสอบถาม
เพิ่มเติมไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็      
10.สามารถตดิต่อขอความชว่ยเหลือใน
ต่างประเทศและไดร้บัการบรกิารอย่างสะดวก 
รวดเรว็ กรณีเกดิอบุตัเิหต ุ           

4.การรับประกันและการสร้างความ
เชื่อม่ัน (Assurance)           

11.บรษิัทมีภาพลกัษณท์ี่ดีในการใหบ้รกิาร            
12.บรษิัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ใหบ้รกิารตามมาตรฐานท่ีก าหนด           
13.บรษิัทมมีาตรฐานและความปลอดภยัใน
การช าระเงิน           
14.บรษิัทและพนกังานมีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และทกัษะในการใหบ้รกิาร       
15.บรษิัทใหร้ายละเอียดในการคุม้ครองที่เป็น
จรงิดว้ยความซื่อสตัย ์           

5.การเอาใจใสดู่แลลูกค้า (Empathy)           
16.บรษิัทมีบรกิารหลายช่องทางซึ่งอ านวย
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการเลือกซือ้
ประกนั           

17.บรษิัทมีบรกิารหลายช่องทางในการให้
ความชว่ยเหลือ กรณีลกูคา้เกิดอบุตัิเหต ุ           
18.บรษิัทน าเสนอแบบประกนัไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย           

  
 



 
 
 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากที่สดุ เพยีง
ค าตอบเดียว 

 
1.วตัถปุระสงคห์ลกัในการเดินทางของทา่นคือ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

 ท่องเที่ยว 
 ศกึษาต่อ 
 ท างาน ติดต่อธุรกิจ 

 เยี่ยมญาติ/เพื่อน 
 อื่น ๆ โปรดระบ ุ… 

 
2.เหตผุลส าคญัมากที่สดุในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

 เพื่อลดคา่ใชจ้า่ยในกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ
 เพื่อความสบายใจในการเดินทาง 
 เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัการเดินทาง 

 เป็นขอ้บงัคบัเรื่องการท าวีซา่ 
 อื่น ๆ โปรดระบ ุ… 

 
3.ปกติท่านใชบ้รกิารหรือเลือกซือ้ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศผ่านช่องทางใด (เลือกตอบเพยีง 1 
ขอ้) 

 บนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร 
 ตวัแทนท่องเที่ยว 

 ซือ้ดว้ยตนเองที่สาขา 
 ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติ 

 
4.บคุคลส าคญัมากที่สดุที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชห้รือซือ้ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
 ตนเอง 
 บคุคลในครอบครวั 

 เพื่อน /คนรูจ้กั 
 อื่น ๆ โปรดระบ ุ… 

 
5.จ านวนครัง้ในการเดินทางไปตา่งประเทศ…. ครัง้ต่อปี 



 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกนัภัยการเดนิทางต่างประเทศของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากที่สดุ เพียง

ค าตอบเดียว 

 

1.ท่านคิดว่าประกนัภยัการเดินทางมคีวามส าคญัและควรซือ้เมื่อเดินทางไปตา่งประเทศทกุครัง้ 

เห็นดว้ยอย่างยิง่  ......... : ........ : ........ : ........ : ......... ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่   

           5         4         3          2        1 

2.การเดินทางไปต่างประเทศครัง้ต่อไป ท่านจะซือ้ประกนัภยัการเดินทาง   

 ซือ้แน่นอน  ......... : ........ : ........ : ........ : ......... ไม่ซือ้แน่นอน      

                    5         4         3          2        1  

3.ท่านจะแนะน าผูอ้ื่นใหซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อเดินทางไปตา่งประเทศ  

แนะน าแน่นอน   ......... : ........ : ........ : ........ : ......... ไม่แนะน าแน่นอน      

        5         4         3          2        1  

 

-- ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม -- 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

1.อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศิรสิทุธิกลุ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.อาจารย ์ดร.พิชยั ภู่สมัพนัธ ์ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม             
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สมฤทยั ลิขิตกิจวรกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 มกราคม 2529 
สถานทีเ่กิด ประจวบคีรีขนัธ ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ  
จาก มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 91  สขุมุวิท  คลองตนั คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
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