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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จ านวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การใช้ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Pearson ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จากด้านการรับรู้ปัญหา  
2. เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.673 

 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง, นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study marketing-mixed factors influencing 
outbound travel insurance purchasing decision of Thai tourists. The sample was 385 Thai 
tourists who have purchased outbound travel insurance. A questionnaire was used to collect 
data. Statistics used for data analysis were  
Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of 
variance at the significantly different level of .05, and Pearson’s product-moment correlation. 
The results were as followed: 
 1. The majority of the respondents decided to buy travel insurance because of 
problem recognition. 
 2.  When comparing the decision to buy travel insurance of the respondents, there 
were significant difference at .05 level among those classified by gender, age, marital status, 
and occupation. However, there was no difference among respondents different in education 
level and average monthly income. 
 3. The marketing-mixed factors correlated with the purchasing decision for travel 
insurance of respondents at a moderate level with the statistically significance at .05 level. 
The correlation coefficient (r) was 0.673. 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ปรารถนาเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และมีการพัฒนามายาวนานจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ
ระดับโลก และเติบโตมาตลอดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อทุกประเทศ โดยองค์การ
ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) เปิดเผยว่า จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเป็น  
1.4 พันล้านคน ในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560 (ศิริลักษณ์  หาพันธ์นา, 2562) ด้วยสาเหตุจาก
ปัจจัยแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีส่วนส าคัญ  
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้หลักของประเทศไทย มีความส าคัญต่อความก้าวหน้า  
ทางเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้จากเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นประกอบ 
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ไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร และธุรกิจจัดน าเที่ยว โดยในอนาคตตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศมีจ านวนที่มากข้ึน
ก่อให้เกิดรายได้เข้ามาในประเทศเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับโครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทย 
(กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2558) ที่ระบุว่า ในปี 2563 หากประเทศไทยมีอัตรา 
การเติบโตเท่าการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5 ประเทศไทยจะมีจ านวน
นักท่องเที่ยว 41.5 ล้านคน แต่หากประเทศไทยยังคงเติบโตสูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 
และปรับเพ่ิมความสามารถในการรองรับในด้านต่าง ๆ ได้ ในปี 2563 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยว 71 ล้านคน 
เท่ากับจ านวนประชากรไทยในปี 2563 
 การคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการคมนาคม
และการขนส่งที่ครอบคลุม ทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยให้เกิด  
การเดินทางท่องเที่ยวไปได้อย่างกว้างขวาง และยังเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด 
เป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้การขนส่งทางอากาศในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลัก  
ในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2562 คนไทย  
ที่เดินทางไปต่างประเทศมีจ านวนที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5.4-7.4 ถือได้ว่า เป็นอัตราการเติบโตสูงสุดใน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) นอกจากนี้ผลการส ารวจแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของ
วีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) ได้ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทาง
จ านวน 1.75 หมื่นราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ านวนแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของคนไทยจะเพ่ิมเป็น 3.9 ครั้ง ภายในปี 2562 นี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 2.8 ครั้งต่อปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 ครั้งต่อปี (มนต์ชัย  
วงษ์กิตติไกรวัล, 2561) โดยผู้คนจะเน้นไปเที่ยวระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ปัจจุบันจ านวนวันเฉลี่ยต่อ 
การท่องเที่ยวหนึ่งครั้งทั่วโลกอยู่ที่ 8 คืนต่อครั้ง (ORC International, 2018) 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าคนไทยมีการท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยความปลอดภัยเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจก่อนการเดินทางและความพึงพอใจระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพราะ
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ ยว คือ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการเดินทางในแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวมักมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ  
ทั้งสัมภาระสูญหายระหว่างการเดินทาง เที่ยวบินถูกยกเลิก ความล่าช้าของเที่ยวบิน การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน กล่าวได้ว่าเมื่อมีการเดินทางย่อมมีความเสี่ยง แต่ในแง่ของข้อมูลเชิงสถิติ การเดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสารถือเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุด สถิติอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 1 ใน 205 ,552 คน (Munro, 
2018) ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางโดยเครื่ องบินโดยสาร
มักเป็นอุบัติเหตุที่มีความร้ายแรง และก่อให้เกิดการสูญเสีย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนักบินไม่สามารถควบคุม
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ให้เครื่องบินอยู่ในเส้นทางการบินได้ หรือเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมทางอากาศ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุประเภทนี้มักไม่มีผู้รอดชีวิต นอกจากอันตรายที่อาจเกิดระหว่างการเดินทางแล้วนักท่องเที่ยว 
ยังค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดหมายปลายทางของการเดินทางมักเกิดอันตรายที่ไม่คาดฝัน อาทิ 
อันตรายจากโรคระบาด โรคติดต่อ โรคประจ าตัวของนักท่องเที่ยว อันตรายจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มี
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวนักท่องเที่ยว เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง อันตรายจากธรรมชาติ อันตรายจาก
สัตว์ร้าย หรืออันตรายจากคน เช่น มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา รวมถึงอันตรายจากการกระท าผิดกฎหมายท้องถิ่น
โดยไม่รู้ตัว 
 การท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่ช่วยบริหารความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ 
หรือเกิดการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือเสียชีวิต นอกจากการคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ ยังคุ้มครองความเสียหายในด้านอ่ืน ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาการเดินทางที่ก าหนดไว้ หรือตลอดระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น 
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ จึงออกแบบประกันภัยรูปแบบหนึ่งขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เดินทาง
หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงในการเดินทางตามจ านวนวันที่เดินทางด้วยการท า
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง โดยส่วนมากจะออกแบบมาใช้ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่ให้ความส าคัญกับการท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เนื่องจากมองว่า
สิ้นเปลือง อุบัติเหตุเป็นเรื่องไกลตัว มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย และคิดว่าการท าประกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  
โดยนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มักเก็บเงินในการท าประกันไปใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวมากกว่า 
 จากความส าคัญของการท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และต้องการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเห ตุ 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือเป็นแนวทางที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ น ามา
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญของการท าประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 2.  ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณอยู่ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 3.  ด้านพ้ืนที่ ผู้ศึกษาวิจัยได้รับการอนุญาตจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นสถานที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 4.  ด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเน้นศึกษา 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
 4.1  แนวคิดส่วนประสมการตลาด 7P’s ของ Kotler (2009) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการให้บริการ  
 4.2 แนวคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของ Kotler (2009) ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
                   ตัวแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม              

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัย

เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปที่เดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  2. อายุ 
3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ   6. รายได้ 
(ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ 2550) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (product)  
2. ด้านราคา (price)  
3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (place)  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) 
5. ด้านบุคคล (people) 
6. ลักษณะทางกายภาพ (physical 
evidence) 
7. ด้านกระบวนการ (process) 
(ท่ีมา: Kotler, 2009) 

การตัดสินใจซื้อ 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา (problem/need 
recognition) 
2. การค้นหาข้อมูล (information 
search) 
3. การประเมินทางเลือก 
(evaluation of alternatives) 
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase 
decision) 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post 
purchase behavior) 
(ท่ีมา: Kotler, 2009) 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างที่เป็นแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทาง  
ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1953) ดังนี้ 

สูตร n = 
Z2

4e2
 

 โดย  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  Z คือ ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ โดยระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 95 
หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
  e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้คือ ร้อยละ 5  (e มีค่า
เท่ากับ 0.05) 

แทนค่าในสูตร  n =  
(1.96)2

4(0.05)2
 

    n =  384.16 ≈ 385 คน 
  จากการค านวณ พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คน ดังนั้น
คณะผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย เอกสาร และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาแบบสอบถามให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของงานวิจัย โดยพิจารณา 
ความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC)  
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการตรวจสอบทั้งหมด 5 ท่าน และก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 
0.6 ขึ้นไป (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2534 อ้างถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2552)  
 2.  คณะผู้ วิจัยน าแบบสอบถามที่ ใช้ทดลองมาตรวจสอบความเชื่อมั่น ( reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
หาค่าความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป (Nunnally & Bernstein, 1994) เพราะถือ
ว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ โดยคณะผู้วิจัยค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้านส่วนประสมทาง
การตลาดได้เท่ากับ 0.717 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้านการตัดสินใจซื้อได้เท่ากับ 0.705  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 
ที่เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ ผ่านกระบวนการปรับปรุงให้
ถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านภาษาและรูปแบบการจัดพิมพ์ จึงน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบด้วยข้อ

ค าถามท้ังหมด 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ท าแบบสอบถาม 

โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) มีค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (problem recognition) การค้นหาข้อมูล (information 
search) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase behavior) โดยลักษณะของแบบสอบถามใช้ประเภทมาตรวัด 
Likert (Likert’s scale) โดยการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 รวมทั้งหมด 19 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันที่เสนอแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (product) ด้านราคา (price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) ด้านบุคลากร (people) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (physical evidence) และด้านกระบวนการให้บริการ (process) โดยลักษณะของแบบสอบถาม
ใช้ประเภทมาตรวัด Likert (Likert’s scale) โดยการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 รวมทั้งหมด 24 ข้อ  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและก าหนดวันเดินทางและท าการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะผู้วิจัยท าการสุ่มเก็บแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จ านวน 385 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเฉลี่ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ขั้นตอนการแจก
แบบสอบถามแก่ผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ขั้นแรกทีมงานจะสอบถามเบื้องต้นว่า “ท่านเคยซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไม่” และ “ท่านยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ
หรือไม่” พร้อมกับอธิบายค าชี้แจงการวิจัยเบื้องต้น หากผู้ตอบแบบสอบถามท่านเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ ทีมงานจึงแจก
แบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามได้ หลังจากนั้นทีมงานให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านและ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยทีมงานจะเป็นผู้ ตอบข้อสงสัยนั้น ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบค าถามเรียบร้อยแล้ว ทีมงานน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัสข้อมูล 
และส่งผลมายังผู้วิจัยเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผล โดยมีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic analysis) 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ด้านสังคมศาสตร์ (statistical package for social sciences) ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษัทประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง คณะผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และ
การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าคะแนน
ที่ได้จากการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค (interval scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2559) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจมาก    
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจปานกลาง    
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  มีผลต่อระดับการตัดสินใจน้อย    
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  มีผลต่อระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด  

  3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การจ าแนกเพศ  
โดยคณะผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (t-test) และการจ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ คณะผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–
Way Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่า 
ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) โดยในการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
 4.  การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง คณะผู้วิจัยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s product-moment 
correlation) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Hinkle, 1998) มีดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0         แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 อยู่ในช่วงอายุ  
30-39 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99 มีสถานภาพโสด จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.62  
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 55,000 บาท 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 

ตอนที่ 2 การตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.30, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณารายด้านตามข้อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
พบว่า มีข้อแตกต่างกัน โดยการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามรายด้าน ด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด  

(x̅ = 4.59, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.53) ด้านพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ (x̅ = 4.32, S.D. = 0.65) ด้านการตัดสินใจซื้อ (x̅ = 4.17, S.D. = 0.57) และด้านการค้นหา

ข้อมูล (x̅ = 4.00, S.D. = 0.77) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  
 

การตัดสินใจซื้อประกันภัย 

อุบัติเหตุการเดินทาง 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการรับรู้ปัญหา  4.59 0.54 มากที่สุด 

2. ด้านการค้นหาข้อมูล  4.00 0.77 มาก 

3. ด้านการประเมินทางเลือก 4.42 0.53 มากที่สุด 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 4.17 0.57 มาก 

5. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 4.32 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.48 มากที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย

อุบัติเหตุการเดินทาง 
 

ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย 
อุบัติเหตุการเดินทาง 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.48 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.37 0.60 มากที่สุด 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.48 0.60 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.96 0.86 มาก 
5. ด้านบุคลากร 4.01 0.89 มาก 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.49 0.56 มากที่สุด 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.21 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.29, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของบริษัทประกันรายด้าน พบว่า มีข้อแตกต่างกัน โดยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพมากที่ สุ ด  (x̅ = 4.49, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ  ด้ านผลิตภัณฑ์  (x̅ = 4.48, S.D. = 0.60 )  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ = 4.48, S.D. = 0.60) ด้านราคา (x̅ = 4.37, S.D. = 0.60) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (x̅ = 4.21, S.D. = 0.82) ด้านบุคลากร (x̅ = 4.01, S.D. = 0.89) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(x̅ = 3.96, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อายุ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            47 
   

1 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี มีค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปีมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปีมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 50-59 ปี 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สถานภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มสถานภาพต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพสมรส ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 
2 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วย
วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง ด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทางมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิตนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพ  
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกัน  
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน
กับการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ภาพรวม
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางที่ 0.673 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ 0.663 รองลงมา 
คือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.552 และด้านราคามีค่า
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.535 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกัน อุบัติเหตุการเดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ ระดับความสัมพันธ์ 

r p 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  0.663 0.00* ปานกลาง 
2. ด้านราคา  0.535 0.00* ปานกลาง 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.454 0.00* ปานกลาง 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.503 0.00* ปานกลาง 
5. ด้านบุคลากร  0.455 0.00* ปานกลาง 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  0.552 0.00* ปานกลาง 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ  0.507 0.00* ปานกลาง 
รวม 0.673 0.00* ปานกลาง 

*p < .05 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปราย
ผลรายประเด็นได้ดังต่อนี้ 
 1.  การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมีค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด กล่าวได้ว่า 
ด้านการรับรู้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจซื้อ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางมากที่สุด เนื่องจากผู้ซื้อรู้สึกถึงปัญหา และต้องการที่จะแก้ไข โดยเริ่มมองหาตัวช่วยที่จะน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2009) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของมนุษย์เกิดจาก
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ความต้องการในขั้นการรับรู้ปัญหาโดยมีสาเหตุมากจากการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนซึ่งอาจเกิดขึ้น
เองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiang (2009) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เกี่ ยวกับเรื่ องความสมัครใจของผู้ อยู่ อาศัยในฉางชาในการซื้ อประกันภัย อุบัติ เหตุการเดินทาง  
ได้กล่าวว่า เพราะปัจจัยความเสี่ยงในการด ารงชีวิตที่ไม่คาดคิดและไม่แน่นอน ประกันภัยจึงน ามาใช้เพ่ือลด  
การสูญเสียที่เกิดจากอันตรายทางอุบัติเหตุ และความตั้งใจในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้รับ
อิทธิพลจากความต้องการส่วนบุคคล จากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง และจากการรับรู้การประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางของชาวฉางชา จากข้อมูลข้างต้น การรับรู้ปัญหาของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพราะมี
ความคิด ค่านิยม และประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน การรับรู้ปัญหาจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านต่าง ๆ พบว่า  มีข้อ
แตกต่างกัน โดยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย มากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็นองค์ประกอบ  
ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการได้ ซึ่งลักษณะทางกายภาพ 
จะสะท้อนถึงรูปแบบและคุณภาพของบริษัท ถึงแม้บางครั้งสิ่งที่มีตัวตนบางอย่างอาจไม่มีส่วนช่วยให้  
การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แต่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและเป็นการสะท้อนถึง
รสนิยมของลูกค้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ สอดคล้องกับชุติมา  ศรีบุรี (2558) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของบริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี
อินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้านช่องการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
 3.  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันทางความคิด และมี
ทัศนคติต่างกัน เพศหญิงมีการค านึงถึงความปลอดภัยมากกว่าเพศชาย ส่งผลให้เพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของปริวรรต  ขาวผ่อง (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความแตกต่างกัน อีกทั้งผลการวิจัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่ามีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุน้อย เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากกว่ามักมีประสบการณ์การเดินทางและอาจพบเจอเหตุการณ์ระหว่าง  
การเดินทางที่คาดไม่ถึงได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย จึงมีโอกาสใช้บริการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมากกว่า  
ผู้ที่มีอายุน้อย โดยจากประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าท าให้ผู้ที่มีอายุมากมักมีความรอบคอบและค านึงถึง
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ความปลอดภัยมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sarman, Curtale & Hajibaba (2019) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง พบว่า คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับความรอบคอบ และความเสถียรภาพทางอารมณ์มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยว  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อมี 
ความแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด มีการรับรู้ปัญหา และมี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่มี
สถานภาพสมรสในการเดินทางท่องเที่ยว จะเดินทางเป็นครอบครัว ท าให้มีการค านึงถึงความปลอดภัย 
ในการเดินทาง และรับรู้ถึงความเสี่ยงในการเดินทาง ท าให้มีการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และส่งผล
ให้มีพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากกว่า สอดคล้องกับวิจัยของเมธยา  แสนใจยา และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ (2551) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย ซึ่งได้กล่าว
ไว้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัว  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการให้ข้อมูล
ของบริษัทประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งการให้ข้อมูล
ในปัจจุบัน มีหลากหลายช่องทางและส่งข้อมูลได้ง่าย ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ดังนั้น
ระดับการศึกษาที่แตกต่าง จึงมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
กนกวรรณ  เทอดเกียรติ (2557) พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีหลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางได้อย่างเท่าเทียม 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อมี  
ความแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ระดับการตัดสินใจซื้อและมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องด้วยนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษายังไม่ มี
อ านาจในการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางด้วยตนเอง โดยอ านาจการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2009) กล่าวว่า พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวัย
ทารกหรือวัยเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มาให้บริโภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยู่ในวัยรุ่นบุคคลจะ
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ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ลับหลังพ่อแม่ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีรายได้เป็น
ของตนเอง อ านาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สุด และเมื่อเข้าสู่วัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น 
ญาติพ่ีน้อง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามาอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีกครั้ง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกระดับ  
มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
ทุกการเดินทางมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความปลอดภั  
ยตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์  อัครางกูร, 2553) ซึ่งทุกคนที่มี
รายได้แตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการความปลอดภัยที่เหมือนกัน และเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  ศรีบุรี (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางบริการของบริษัทเอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีอินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ที่กล่าวไว้ว่า 
รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางแตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับ
ศนิษา  สัมพคุณ, ชัชวาล  แสงทองล้วน และกาญจนา  พันธุ์เอ่ียม (2561) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีกระบวนการ และการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการท าประกันชีวิต ส าหรับผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้วถ้าต้องเสียชีวิตก่อน เวลาอั น
สมควรก็อาจจะไม่ทิ้งภาระไว้กับผู้ที่อยู่ข้างหลังแต่ส าหรับผู้ที่มีฐานะไม่มั่นคงการเสียชีวิตของผู้น า ครอบครัว
ต้องเป็นปัญหาใหญ่กับผู้ที่ใกล้ชิดจึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน  
 4.  การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง จากผลทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  Pearson (Pearson’s product-moment 
correlation) ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ 0.663 ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของฉัตยาพร  เสมอใจ (2549) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าและบริการที่บริษัทน าเสนอให้กับลูกค้า 
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าได้มากที่สุดโดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่ท าให้ต้องมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะส่วน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทั้งด้านรูปแบบและการด าเนินงาน ดังนั้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Jiang (2009)  
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสมัครใจของผู้อยู่อาศัยในฉางชาในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
โดยกล่าวไว้ว่า ความตั้งใจในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้รับอิทธิพลจากความต้องการส่วนบุคคล 
จากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง และบริษัทประกันภัยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ที่มีอยู่ให้เป็น
รูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลของลูกค้า ดังนั้น



52                          JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

จากทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นที่กล่าวมาท าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ 
การเดินทางมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  บริษัทประกันภัยควรน าเสนอข่าวต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
บนสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเดินทางมากข้ึน 
 2.  บริษัทประกันภัยควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ 
รายละเอียดของบริษัท ผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตัวแทนประกันชีวิต และทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น Google, Line และ Facebook มากขึ้น 
 3.  บริษัทประกันภัยควรมีกระบวนการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก ถูกต้องแม่นย า 
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง ติดต่อได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทมากขึ้น 
 4. บริษัทควรสร้างกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันราคาถูก มีความเหมาะสม และมีความคุ้มครองที่หลากหลาย
ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 5.  บริษัทประกันภัยควรมีกระบวนการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการช่วยเหลือที่รวดเร็วหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น จ านวนเบี้ยประกัน ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหม ซึ่งส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 2.  ผู้วิจัยควรเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เพ่ือให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย 
 

สรุป 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

2. ผู้ตอบแบบสอบที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ผู้ตอบแบบสอบที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกัน 
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3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ ได้ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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