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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี และส่วนประสมทางการตลาด 
4E's ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน์ จ้านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี และส่วนประสมทางการตลาด 4E's 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่เคยซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ที่มีประเภทของการเดินทาง 
และระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 
และส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ร้อยละ 24.8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E's ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับ มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่
ได้รับ และการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกท่ี ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ร้อยละ 25.8 
 
ค้าส้าคัญ: การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ความตั้งใจซื้อซ้้าออนไลน์ ประกันภัยการเดินทาง 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the personal factors, acceptance and the use of 
technology and the 4E's of the marketing mix that affected online repurchasing intentions for travel insurance. 
The sample group used in the research consisted of 400 people who purchased online travel insurance. The 
data were collected using a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The hypotheses were tested with t-test statistics, a One-Way Analysis of Variance and 
multiple regression analysis. The results showed that respondents had a high level of opinions about the 
acceptance and use of technology and the 4 E's marketing mix overall. The hypothesis testing found that 
people who purchased online travel insurance with different types of travel and a different travelling period 
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had different online repurchasing intentions for travel insurance at a statistically significant level of 0.05. The 
factors for acceptance and the use of technology, which consisted of performance expectancy, effort 
expectancy and facilitating conditions affecting online repurchasing intentions for travel insurance at a 
statistically significant level of 0.05 and at 24.8% . The factors of the 4E's marketing mix, which consisted of 
experience, exchange and everyplace affecting online repurchasing intentions for travel insurance at 
statistically significant levels of 0.05 and at 25.8%. 
 
Keywords: Technology Acceptance and Use, Online Repurchasing Intentions, Travel Insurance 
 

บทน้า 
 การคมนาคมขนส่งในปัจจุบันมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นท้าให้พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เปล่ียนแปลงไป มีการหันมาวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ แต่ส่ิงที่ตามมาของการเดินทางท่องเที่ยว               
ด้วยตนเองแบบอิสระก็มีความเส่ียงในเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากเรื่องอื่น ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เช่น 
การเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางอันเกิดจากความไม่คุ้นเคยต่อสภาพอากาศหรืออาหารท้องถิ่น การถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือ               
การล่าช้าของเที่ยวบิน กระเป๋าเงินหรือกระเป๋าเดินทางสูญหายถูกขโมย เป็นต้น เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเหล่านี้เราสามารถ                 
ลดความเส่ียงได้ด้วยการซื้อประกันภัยการเดินทาง 

ประเทศไทยได้เข้าสู่โลกยุคดิจิทัลด้วยการน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการท้างาน ธุรกิจต่าง ๆ 
นอกจากจะต้องแข่งขันกันเองแล้ว ยังต้องตามให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปด้วย ในธุรกิจประกันภัยก็เช่นกัน 
ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ได้ขึ้นทะเบียนในการด้าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จ้านวน 107 บริษัท แต่ในปี 2562 สัดส่วน
รายได้เบี้ยประกันภัยรวมของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด (ส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 2563) แม้ว่าช่องทางการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะยัง
ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน แต่ช่องทางนี้เป็นช่องทางส้าคัญที่สามารถใช้เสนอขายร่วมกับช่องทางอื่นได้ การน้าเทคโนโลยี
หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ท้าให้ธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบ แต่จากความตื่นตัวของ
ประชาชนที่สูงขึ้นตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ้านวนมาก ท้าให้เกิดโอกาสส้าหรับธุรกิจประกันภัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด -19 ที่ได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเป็นจ้านวนมาก ในช่วงระยะเวลาเม.ย. – พ.ค. 2563 มียอดขายกรมธรรม์ที่สูงถึง 8.5 ล้านฉบับ นับเป็นสถิติใหม่ในด้าน
จ้านวนลูกค้าที่สนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 70% (ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563) ความส้าเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 นับเป็นปัจจัยบวกที่มีต่อภาพรวมของ
ธุรกิจประกันภัย ช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพิ่มสูงขึ้น สร้างความคุ้นเคยต่อการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์
เพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  และปัจจัยส่วนประสมการตลาด           
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภคที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ ซ้้าประกันภัย                   
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของ
การเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน 

2. การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) และด้านส่ิงอ้านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์  

3. ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับ (Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่
ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกท่ี (Everyplace) และการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้า
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) มาใช้เป็นหนึ่งในกรอบแนวคิดการวิจัยใน
ส่วนของตัวแปรอิสระ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลคือลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยน้าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมาเป็น
เกณฑ์ที่แสดงถึงความแตกต่างของความตอ้งการของแตล่ะบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส้าคัญซึ่งสถิติที่วัดได้ของประชากร
จะช่วยก้าหนดเป้าหมาย อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดีซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง 
เพื่อน้ามาประยุกต์ ใช้ในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ 
 แนวคิดและทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี น้าเสนอโดย Venkatesh และคณะ ได้พัฒนาแบบจ้าลองเพื่อ
ใช้อธิบายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคลภายใต้ทฤษฎีรวมที่อาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จาก 
8 ทฤษฎี หลักการของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Venkatesh, Morris, Davis, และ Davis, 2003) ใช้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับแรงขับเคล่ือนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคม               
ส่วนสภาพส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรเสริมมีจ้านวน             
4 ตัวแปร ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสมัครใจในการใช้งาน มีความส้าคัญในการท้าหน้าที่เช่ือมโยงกับ
แบบจ้าลองทัง้ 8 ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวม 
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 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส่วนประสมทางการตลาดได้มีการพัฒนาโดยเริ่มจากแนวคิดของผู้ผลิตใช้การ
พัฒนาสินค้าและบริการด้วยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (McCarthy, 1964) แนวคิดความต้องการของผู้บริโภคหรือส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s (Lauterborn, 1990) พัฒนาสู่ความสัมพันธ์ร่วมกันกับลูกค้าหรือส่วนประสมทางการตลาด 4E’s  
(Fetherstonhaugh. 2009) ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ (Experience) พัฒนามาจาก สินค้า (Product) และความต้องการ
ของลูกค้า (Consumer’s Need) คือการส่ือสารกับลูกค้าโดยใช้การแนะน้าประสบการณ์ คือ เปล่ียนจากการแนะน้าข้อดีของสินค้า
เป็นการแนะน้าประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับหลังจากได้ใช้สินค้า ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าก่อน ท้าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจใน
ผลลัพธ์ที่ได้และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้านั้น 2) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ (Exchange) พัฒนามาจาก ราคา 
(Price) และการก้าหนดราคา (Cost) คือการก้าหนดราคาที่ต้องการจากคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ก้าหนดราคาของสินค้าให้สูงขึ้น ใน
รูปแบบการสร้างความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เกินจริง ท้าให้ ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและได้คุณค่าตามความคาดหวังและยังสามารถ
แก้ปัญหาได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ (Everyplace) พัฒนามาจาก สถานที่ (Place) และความสะดวก
ในการซื้อ (Convenience to Buy) คือการอ้านวยความสะดวกที่ท้าให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการได้มาก
และดีที่สุด จนสามารถเรียกได้ว่า สามารถตอบสนองการเข้าถึงและใช้งานได้จากทุกที่  4) การเผยแพร่ส่ือสาร (Evangelism) 
พัฒนามาจากการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการน้าเสนอ (Communication) คือการที่ลูกค้ารู้สึกดีต่อสินค้า มีการช่วย
แนะน้าและเผยแพร่สินค้า การสร้างลูกค้าสาวกจะเกิดได้เมื่อลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการของเรามีความรู้สึกผูกพันประทับใจใน
สินค้าและบริการที่เราสร้าง โดยพยายามยกระดับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นระหว่างเราและลูกค้า เช่น ยกระดับจากผู้สนใจมาเป็น         
ผู้ทดลองใช้ เปล่ียนเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า กลายเป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าประจ้า จนมาถึงระดับสูงสุดคือเป็นลูกค้าสาวกท่ีผูกพันหลงไหล
ในสินค้าของเรา 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต 
หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจ้านวนที่
แน่นอน จึงก้าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค้านวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561, น. 28) โดยก้าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และ
มีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% กลุ่มตัวอย่างที่ค้านวนได้ เท่ากับ 385 คน บวกกับอีก 15 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะท้าการเก็บเพิ่ม
เพื่อเผ่ือไว้ส้าหรับแบบสอบถามที่ตอบกลับมาไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่มตัวอย่างรวมเป็น 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจ้านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค้าถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค้าถามจ้านวน 8 ข้อได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งลักษณะค้าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-ended Questions) แบบค้าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices)           
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค้าตอบได้เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เป็นค้าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท้าธุรกรรมออนไลน์ มีค้าถามจ้านวน            
16 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ ได้แก่ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในความพยายาม ด้าน
อิทธิพลของสังคม และด้านสภาพส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน โดยใช้ค้าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) 
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 



5 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส้าหรับผู้ที่มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นค้าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้ที่
ตอบแบบสอบถาม โดยมีค้าถามจ้านวน 12 ข้อ ซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นในเครื่องมือทางการตลาด 4 ด้าน ๆ ละ 3 ข้อ 
ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ และด้านการ
เผยแพร่ส่ือสาร โดยใช้ค้าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นค้าถามเกี่ยวกับทัศนะ
คติและแนวโน้มความตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ จ้านวน 4 ข้อ โดยใช้ค้าถามปลายปิด (Closed-ended 
Questions) แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มีลักษณะการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน  
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิจัยเท่านั้นได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
การจัดท้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยท้าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
2. การลงรหัสข้อมูล (Coding) น้าข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วย โปรแกรมทางสถิติ

ส้าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของการ

เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง โดยการหาความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) 

การวิเคราะห์การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลของสังคม และสภาพส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ใช้
แบบสอบถามแบบ Likert scale รวม 16 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส้าหรับผู้ที่มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
ประสบการณ์ที่ได้รับ มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกท่ี และการเผยแพร่สื่อสาร ใช้แบบสอบถาม
แบบ Likert scale รวม 12 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ t (Independent sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way analysis of variance) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานที่ 1 บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t (Independent sample t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) 
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สมมติฐานที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวัง
ในความพยายาม ด้านอิทธิพลของสังคม และด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันภัย                
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) 

สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับ มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ 
การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ และการเผยแพร่ส่ือสาร ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์                 
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่ง
ผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 272 คิดเป็นร้อยละ 
68.0 ด้านอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ้านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ด้านระดับการศึกษา
สูงสุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 160 คน คิดเป็น                   
ร้อยละ 40.0 ด้านอาชีพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 153 คน คิ ดเป็น                   
ร้อยละ 38.2 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 -55,000 บาท จ้านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ด้านประเภทของการเดินทางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อมีการ
เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ้านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท้างาน จ้านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 
ด้านระยะเวลาในการเดินทางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อใช้ระยะเวลาเดินทาง 11 - 20 วัน 
จ้านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 เมื่อจ้าแนก
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านอิทธิพลของสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 รองลงมาเป็นด้านความคาดหวังในความ
พยายามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และ
สภาพส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส้าหรับผู้ที่ตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 เมื่อจ้าแนก
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านการเผยแพร่สื่อสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้
ทุกที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ด้านประสบการณ์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และมูลค่าหรือคุณค่า
แลกเปล่ียนที่ได้รับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน 

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เพศที่
แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า อายุ 
ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมคีวามตัง้ใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันท่ี
ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน               
ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.6 ประเภทของการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศมีความตั้งใจ
ในการท้าประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางในประเทศ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ .287 

1.7 วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์                 
ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

1.8 ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้ที่มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วัน มีความตั้งใจในการ
ท้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการเดินทาง 11-20 วัน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.223 และผู้ท่ีมีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วัน มีความตั้งใจในการท้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าผู้ที่มี
ระยะเวลาในการเดินทาง 21-30 วัน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.205 
 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังใน
ความพยายาม ด้านอิทธิพลของสังคม และด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดิน
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ทางผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในความพยายาม และด้านส่ิงอ้านวยความ
สะดวกในการใช้งาน โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์เรียงล้าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านความคาดหวังในความพยายาม (0.362) ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน (0.153) และด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (0.130)  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์
โดยรวม ได้ร้อยละ 24.8 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับ มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ 
การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ และการเผยแพร่ส่ือสาร ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ และด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
(0.306) ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนท่ีได้รับ (0.143) และด้านประสบการณ์ที่ได้รับ (0.110) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของระดับความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม ได้ร้อยละ 25.8 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการเดินทางใน
ปัจจุบันไม่ได้มีข้อจ้ากัดในเรื่องเพศ ทุกเพศจึงมีความเส่ียงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ สุชัญญา กีรติยุติ (2559) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ พบว่า เพศที่
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ 

1.2 ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงรับรู้ถึงความเส่ียงและเห็นความส้าคัญของการซื้อประกันภัยการเดินทาง               
ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ อ่อนนุช จุฬาศินนท์ (2560) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า อายุที่แตกต่างกัน             
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ส้าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

1.3 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทาง                
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบันมีความชัดเจน สามารถท้าความเข้าใจได้ง่ายในทุกระดับ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ สุชัญญา กีรติยุติ (2559) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันเดินทางต่างประเทศ  

1.4 ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่าจะ
อาชีพใดต่างก็เห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการท้าประกันภัยการเดินทางไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ                    
พีระ คงคาวิทูร (2558) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความส้าคัญของพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความต้องการท้าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผู้มีประกันภัยรถยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน              
ไม่มีผลกับความต้องการท้าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
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1.5 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทาง                    
ไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันราคาเบี้ยประกันภัยการเดินทางเริ่มต้นที่หลักสิบบาทต่อวัน ท้าให้ผู้มีรายได้ทุกระดับ
สามารถซื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ พีระ คงคาวิทูร (2558) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความส้าคัญของ
พฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อระดับความต้องการท้าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผู้มีประกันภัย
รถยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลกับความต้องการท้าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  

1.6 ด้านประเภทของการเดินทาง พบว่า ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการ
เดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศมีความตั้งใจในการท้าประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการท้าประกันภัยการทางเดินมีผลต่อการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในบางประเทศ 
และในการขอวีซ่าบางประเทศมีข้อบังคับให้ท้าประกันภัยการเดินทางด้วย 

1.7 ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการ
เดินทางไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยเห็นว่า ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ใดในการเดินทางล้วนมีความเสี่ยงในการเดินทางไม่ต่างกัน เพราะ
อุบัติเหตุต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 

1.8 ด้านระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการ
เดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่เดินทาง 1-10 วัน มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่าผู้ที่ต้องการ
เดินทาง 11-20 วัน และ 21-30 วัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและซื้อประกันภัยการ
เดินทางเมื่อเดินทางไปท้างาน ซึ่งเท่ากับ 5 วันและในบางบริษัทมีข้อบังคับเกี่ยวกับการลาหยุดงานต่อเนื่อง ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว  
จึงใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ ชุติมา ศรีบุรี (2558) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จ้ากัด (มหาชน) พบว่า จ้านวนวันเฉล่ียในการเดินทาง
ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ท่ีซื้อประกันภัยการเดินทาง 

2. ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
2.1 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
เบี้ยประกันได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องติดต่อกับตัวแทนนายหน้า ช่วยประหยัดเวลาของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ 
ธาดาธิเบศร์ ภูทอง และ นัทธมน มั่งสูงเนิน (2560) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการ
สุขภาพผ่านโทรศัพท์ เคล่ือนที่ของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวัง                
ในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้สูงอายุ 

2.2 ด้านความคาดหวังในความพยายาม ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์  อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนเข้าใจ
ได้ง่าย ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้การใช้งานด้วยตัวเองเช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีมีหน้าจอสัมผัส และสอดคล้องกับงาน
ศึกษาวจิัยของ ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2561) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการ
แบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังในความ
พยายามส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว 

2.3 ด้านอิทธิพลของสังคม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางเป็นความรู้สึกและเกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล บุคคลใกล้ชิด
จึงไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2561) ได้
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ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่อ งเที่ยว 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านอิทธิพลของสังคมไม่ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์
เพื่อการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว 

2.4 ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดนิทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันอุปกรณ์ส่ือสารสมาร์ทโฟนถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานใน
ชีวิตประจ้าวัน ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้  และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ 
มาริยา เธรนฮาร์ท (2563) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีและความคาดหวังในการ
ตัดสินใจเลือกใช้แอร์บีเอ็นบีผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มมิลเลนเนียลมีการยอมรับในเทคโนโลยีด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก จากการใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์
แอร์บีเอ็นบีในระดับมาก 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s 
3.1 ด้านประสบการณ์ที่ได้รบั ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยเห็นว่า การซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์สามารถท้าได้ด้วยตัวเอง ลดความยุ่งยากในการติดต่อ
ตัวแทน หรือการเคลมประกันก็สามารถท้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ในการซื้อที่ดีขึ้น 
และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ รุ่งนภา สมสกุล และประพล เปรมทองสุข (2562) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมของส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ส่วนประสม
การตลาดแบบใหม่ด้านประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์  

3.2 ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์   
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากราคาเบี้ยประกันภัยกับความคุ้มครองที่ได้รับของประกันภัยแต่ละที่มีความ
แตกต่างกัน ผู้บริโภคจึงพิจารณาความคุ้มค่าโดยการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ                   
ชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์ และ ณัฐพัชร์ ธิติพิมลพรรณ (2563) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสม              
ทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

3.3 ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันการซื้อประกันภัยการเดินทางสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน               
ทั้งของบริษัทประกันภัยหรือของธนาคาร ท้าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้ทุกที่
ตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ สมกณภัทร ธรรมสอน (2563)  ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (4E's) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลังการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4E's) ด้านการเข้าถึงลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
บ้านนาต้นจั่น อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

3.4 ด้านการเผยแพร่ส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการแนะน้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการซื้อประกันภัยการเดินทางโดยผู้บริโภคบนส่ือ
สังคมออนไลน์มีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าข้อมูลข่าวสารจากบริษัทประกันภัยเอง และไม่สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ                   
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อินทัช เอื้อสุนทรวัฒนา (2561) พบว่า ส่วนประสมการตลาด 4Es ด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Evangelism) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1. ผลการศึกษาลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประเภทการเดินทางไปต่างประเทศ และระยะเวลาในการเดินทาง 
1-10 วัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ประกอบการจึงควรออกแบบแผนประกันภัยการเดินทางที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางได้เร็วขึ้น และยังสามารถช่วยเพิ่มความตั้งใจ
ซื้อให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ ตัวอย่างเช่น แผนประกันภัยการเดินทางในประเทศส้าหรับกลุ่มนักเดินทางที่เดินทางกันเป็นหมู่คณะ เช่น 
กลุ่มบิ๊กไบค์ กลุ่มแรลล่ี กลุ่มดูงานหรือทัศนศึกษา เป็นต้น แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่เพิ่มความคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลโรคโควิด-19 

2. ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังใน
ความพยายาม และส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องให้ความส้าคัญกับราคาเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่มี
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัยของแต่ละที่ก่อนตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการควรหา
วิธีลดการเปรียบเทียบราคาและสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค เช่น การให้ผู้บริโภคเป็นสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อ
ประกันภัย ผู้บริโภคสามารถน้าคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลที่เหมาะสมกับนักเดินทาง เช่น บัตรเติมน้้ามัน ส่วนลดที่พักโรงแรม 
ส่วนลดร้านอาหาร เป็นต้น เมื่อผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่า จะลดการเปรียบเทียบราคา และสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที 

2.2 ด้านความคาดหวังในความพยายาม เป็นด้านที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยเดินทางออนไลน์มากที่สุด 
ผู้ประกอบการต้องให้ความส้าคัญกับการออกแบบระบบการซื้อประกันภัยที่ใช้งานได้ง่าย มีค้าอธิบายและข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วน
ชัดเจน หรืออาจจะท้าวีดีโอสอนการใช้งานเพื่อช่วยท้าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและท้าตามได้ ท้าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อประกันภัย
การเดินทางได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ 

2.3 ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในการใช้งาน ผู้ประกอบการควรออกแบบช่องทางออนไลน์ที่รองรับกับอุปกรณ์ส่ือสาร  
ทุกรูปแบบ และสามารถช้าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้หลากหลายช่องทางทางออนไลน์ เช่น จ่ายด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ จ่ายผ่าน
แอปพลิเคชันธนาคาร หรือแอปพลิเคชันช้าระเงินอ่ืนๆ เช่น ทรูมันนี่วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) ไลน์เพย์ (LINE Pay) 

3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ ด้านมูลค่าหรือคุณค่า
แลกเปล่ียนที่ได้รับ และด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ประการธุรกิจ
ประกันภัยสามารถน้าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

3.1 ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรออกแบบระบบการซื้อประกันภัยที่ใช้งานได้ง่าย                 
มีค้าอธิบายและข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วนชัดเจน ไม่ต้องให้ลูกค้าเสียเวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และควรมีการ
แนะน้าในเรื่องการเคลมประกันภัยที่ท้าได้ง่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ความรู้สึกท่ีดีทั้งก่อนและหลังซื้อประกันภัย 

3.2 ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ เป็นด้านที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยเดินทางออนไลน์มากที่สุด 
ผู้ประกอบการต้องให้ความส้าคัญกับราคาเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์ความคุ้มครองที่มีให้แก่ผู้เอาประกันภัย สร้างความรู้สึก
คุ้มค่าให้กับผู้บริโภค โดยให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้ความคุ้มครองเพิ่มมากกว่าราคาเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น การเพิ่มควา ม
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คุ้มครองสัมภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเพียงเล็กน้อย คือจากเดิม เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 30 บาทต่อวัน แต่ไม่มีความคุ้มครอง
สัมภาระ เปล่ียนเป็น เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 35 บาทต่อวัน พร้อมความคุ้มครองสัมภาระให้กับผู้บริโภค 

3.3 ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการซื้อประกันภัยออนไลน์ โดยหา
พันธมิตรที่มีความน่าเช่ือถือในการท้าธุรกรรมออนไลน์ เช่น ธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และควรมี
ช่องทางที่สามารถส่ือสารกับผู้บริโภคจ้านวนมาก เช่น บัญชีไลน์ส้าหรับธุรกิจ (Line Official Account : Line OA) หรือบัญชี
เฟสบุ๊คธุรกิจ (Facebook Business Manager) ช่องทางออนไลน์เหล่านี้สามารถใช้ส่ือสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการซื้อและติดต่อเคลมประกันภัย เมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ ก็จะสามารถตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท้าการแยกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้เดินทางในประเทศ หรือกลุ่มผู้เดินทางต่างประเทศ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัยการเดินทางออนไลน์ของผู้บริโภค จึงควรท้าการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ประกันภัยการเดินทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

2. ควรท้าการศึกษาเชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าที่เดินทางระยะส้ัน 1-10 วัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อซ้้าประกันภัย
การเดินทางออนไลน์มากที่สุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัย นับตั้งแต่เริ่มต้น
ด้าเนินการจนสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธิ์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่านในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนท้าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

และท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส้าหรับผู้ประกอบการ
ประกันภัย เป็นแนวทางในการก้าหนดรูปแบบธุรกิจ และวางกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
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