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พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย 

Car Insurance Selection Behaviors and Marketing Mix Factors Affecting Consumers' 

Choosing to Buy Auto Insurance Policy in Chiang Rai Province 

ภวิษยพ์ร ศรีลารักษ์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ของผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงราย และอิทธิพลของ

ส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test 

และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด

ทุกปัจจยั ส่วนปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดค้รอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยในการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกันภัยของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  มีเพียงปัจจยัด้านระดับการศึกษา

เท่านั้นที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยของผูบ้ริโภคเพียง 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

ค าส าคัญ : พฤตกิรรมผูบ้ริโภค   กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

                 Research on Car Insurance Selection Behaviors and Marketing Mix Factors Affecting 

Consumers' Purchasing Decision on Car Insurance Policy in Chiang Rai Province aims at studying the 
consumers’ behaviors and Marketing Mix Factors (7P’s) influencing Consumers' Purchasing Decision on 

Car Insurance Policy.  The data were collected from 400 samples. Statistics used for data analysis were 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-Test and One-Way ANOVA.The results of the study 
showed that The opinion level on the factors of marketing mix influencing overall car insurance policy 

selection was at the highest level of all factors. The demographic factors were included gender, age, 

marital status, occupation and family income per month affected all marketing mix factors in purchasing 
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the car insurance policies at the statistically significant level of 0.05. There was only the educational 

degree level factor that influenced the consumers’ decision to purchase the car insurance policies. The 3 
P’s factors related with the educational degree level factor included the Price, Promotion and Physical 

Environment. 

Keywords: Consumer behavior  Car insurance policy  Marketing mix  

1.บทน า  

ส าหรับประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็นอนัดบัที่ 9 ของโลก โดยประมาณ
การจ านวนผูเ้สียชีวิต 32.7 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน อุบตัิเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรรมของผูข้บัขี่

ยานพาหนะ  ซ่ึงในแต่ละคร้ังที่มีการเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บและการเสียชีวิตจ านวนไม่
นอ้ย อีกทั้งยงัส่งผลท าให้มีผูทุ้พพลภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยสิ์นทั้งต่อผูข้บัขี่ และคู่กรณี 

รวมถึงครอบครัว   

จงัหวดัเชียงราย เป็นจงัหวดัที่ตั้งอยูภ่าคเหนือของประเทศไทย มีเน้ือที่ประมาณ 11,678.369 ตร.กม.  
เป็นจงัหวดัเหนือสุดในสยาม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวจ านวนมาก ใน

แต่ละปีจะมีอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นจากการขบัขี่ยานพาหนะทั้งจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มา หรือจากกลุ่มคน

ที่อาศยัอยูใ่นพ้ืนที่จงัหวดัเชียงราย โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีอุบติัเหตุเกิดขึ้น 84 คร้ัง (อา้งอิงจาก สวท.
เชียงราย วนัที่ 3 มกราคม 2563) พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งที่ที่เกิดอุบตัิเหตุ   จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ผูข้บัขี่

ยานพาหนะจะให้ความส าคัญกับการท าประกันภัย พ.ร.บ. ส าหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อเป็น
หลกัประกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากอุบติัเหตุที่ไม่แน่นอน   

ในขณะเดียวกนัปี 2563 เกิดสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค รวมถึงธุรกิจ

ทุกประเภททัว่โลกไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้การตดัสินใจซ้ือสินคา้บาง
ประเภทต้องมีการหยุดชะงกัก่อน หรือชะลอการตดัสินใจซ้ือ  1 ในอุตสาหกรรมที่ไดรั้บผลกระทบ ก็คือ 

“ประกนัรถยนต์” ผูวิ้จยัจึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงราย 
เพื่อให้กบัผูป้ระกอบการ บริษทัประกนัภยั ผูท้ี่สนใจในธุรกิจประกนัภยัน าขอ้มูลที่ไดม้าใช้ในการวางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

2.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงราย 
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2.2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

3.ขอบเขตงานวิจัย 

 3.1 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคที่มีการซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัร
ใจ อยา่งใดอย่างหน่ึงที่ประกอบดว้ยการประกนัรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 

2+ และประเภท 3+ อยา่งนอ้ย 1 ประเภท 

 3.2 ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ตวัแปรอิสระ (independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ และ ตวัแปรตาม (dependent Variable) คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซ้ือที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงราย 
3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัคร้ังน้ี คือ เดือนมีนาคม 2564  

4.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 4.1 ความหมายของการประกันภยัรถยนต์  

 การประกนัภยัรถยนต ์หมายถึง การประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายอนัเกิดจากการ

ใชร้ถ ซ่ึงไดแ้ก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต ์และความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิด
ขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยูใ่นรถยนตน์ั้น  

การประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1.การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third-Party Insurance) เป็นการประกันภัย

รถยนต์ภาคบังคบัให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันต้องท า ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535 โดยจะให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิตร่างกาย หรืออนามัยของ
ผูป้ระสบภยัทั้งที่เป็นบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้บัขี่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทน แต่

จะจ ากดัวงเงินไม่สูงมากนกัในกรรมธรรม ์ 

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ปัจจุบันประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 5 

ประเภท ดงัน้ี  

2.1.กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive) กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์
ประเภท 1 เป็นการประกนัภยัที่ให้ความคุม้ครองมากกว่าการประกนัภยัรถยนตป์ระเภทอื่นๆ   

2.2.กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft) เป็นการ

ประกนัภยัที่ให้ความคุม้ครองใกลเ้คียงกบัการประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุม้ครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัตวัรถยนต ์ 
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 2.3.กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 (Third Party Liability) เป็นการประกนัภยัที่ให้

ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกนัภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษทัประกนัภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก   

2.4.กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 4 (Third Party Property Damage Only) ให้ความ
คุม้ครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุม้ครองความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่อ

อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  

2.5.กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 เป็นแบบคุม้ครองภยัเฉพาะที่พฒันาใชง้านขึ้นมา
ในภายหลงั แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบประกนั 2 พลสั (2+)  และแบบประกนั 3 พลสั (3+)  
ตารางท่ี 1 สรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ 

ประเภท/ความคุ้มครอง หมวดการความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมวดการ 

คุ้มครองรถยนต์ 

สูญหาย ไฟไหม้ 

หมวดการคุ้มครอง 

ความเสียหายต่อ 

รถยนต์ 

ความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างการ หรืออนามัย 

ความเสียหายต่อ 

ทรัพย์สิน 

ประเภท 1     

ประเภท 2     

ประเภท 3     

ประเภท 4     

ประเภท 2+    เฉพาะรถยนต ์

ประเภท 3+    เฉพาะรถยนต ์

ท่ีมา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สิ นค้าและบริการ ทั้ งน้ี             

หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลท าการตดัสินใจที่จะใช้ทรัพยากร 

เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ที่เขาจะเสนอนั้น 

ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) ซ้ือเมื่อไร 
(When?) ซ้ือที่ไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพล   

ต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ

ตดัสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการ
ซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออก
ทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองส่ิงเร้า 

สรุปไดว่้า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้ อาจจะ

รวมถึงการซ้ือเพ่ือจ าหน่ายต่อ  (Middleman) หรือการซ้ือเพ่ือการบริโภค (User)  ซ่ึงในที่ น้ี รวมถึง
กระบวนการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตวัเอง 

4.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง   
ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการไวว่้าเป็นเคร่ืองมือการตลาดที่
ธุรกิจตอ้งใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบส าคญัของกลยทุธ์ 

การตลาดที่ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย    

MarGrath, (1986 อา้งถึงใน วรุตม์ ประไพพกัตร์,2556:16-17) ไดอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาด
บริการในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการที่ธุรกิจน ามาเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภคที่ผูบ้ริโภค

จะไดรั้บประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาที่ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายเพือ่แลกเปลี่ยนกบั 

สินคา้หรือบริการที่น าเสนอขาย  
3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครือข่ายซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคและมีส่ิง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ การตั้งงบประมาณ 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ส่ือที่เลือกและก าหนดเวลาที่เผยแพร่ผ่านส่ือ 

5. บุคคล (People) เป็นผูท้ี่มีความสัมพนัธ์เพื่อให้บริการผูบ้ริโภคโดยตรง บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญั
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ  

 6. กระบวนการการให้บริการ (Process Management) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบ

วิธีการและงานปฏิบัติในดา้นการบริการ ที่น าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  
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7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  

4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รสริน พชัร์กญัญา (2560) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมัครใจ พบว่า สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25–35 ปี 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 
20,000–40,000 บาท มีความสนใจกรมธรรม์ประเภท 1 เห็นความส าคัญของการท าประกันภัย ซ้ือผ่าน

ตวัแทนของบริษัท ที่ เลือกท าประกันภัยเพราะเง่ือนไขความคุ้มครอง ตัดสินใจซ้ือด้วยตัวเอง ส่วนด้าน

ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด โดยผูซ้ื้อตอ้งการกรมธรรมท์ี่มีเงื่อนไขความคุม้ครองที่
ชดัเจน และพบว่าเพศและการศึกษานั้นมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ส่วนสถานภาพ อาชีพ

และรายไดต่้อเดือนนั้นไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญั  
วชัระ ศิริโอวฒันะและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัย

รถยนต์ภาคสมคัรใจ ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตพ้ืนที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผลการวิเคราะห์

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายรุะดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละอายุการใช้งานรถยนต ์พบว่า มี
เพียงปัจจยัดา้นรายไดท้ี่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภค [อ่อนนุช] ส่วน

ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานะภาพโสด โดยมีรายได2้0,001-30,000 
บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุการท าประกันภัยรถยนต์ 3 ปีขึ้ นไป ส่วนใหญ่เลือกท าประกันภัย

รถยนต์ประเภท 1 กับบริษัทวิริยะประกันภัยจ ากัด (มหาชน) โดยซ้ือประกันภัยผ่านตัวแทน/นายหน้า 
ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 อยู่ในช่วง 15,001-17,000 บาท รถยนต์ที่ท า

ประกนัภยั เป็นรถเก๋ง ปัจจยัที่ท าให้ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 คือ ผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ0.05  

จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเพียง 1 

ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทั   
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กอ้งเกียรติ บ าบดัสรรพโรค (2554) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชป้ระกนัรถยนตช์ั้น 1 ใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่ที่ซ้ือประกนัรถยนตช์ั้น 1 เป็นรถเก๋ง บริษทั
ที่ใช้บริการคือ บริษทัวิริยะประกนัภยั การเลือกบริษทัรับประกนัภยัจะพิจารณาจากความมัน่คงของบริษทั

รับประกนัภยัเป็นล าดบัแรก ช่องทางที่เลือกท าประกนัรถยนต์ คือจะเลือกท ากบับริษทัโดยตรงและรับทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการทท าประกนัรถยนตจ์ากตวัแทนของบริษทั  

สุภคัจิตร อุ่นใจ (2547) ปัจจยัที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกต่ออายุกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษทัทิพยประกันภยัจ ากดั (มหาชน) พบว่า  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ เลือกท าประกนัภยัดงักล่าวขึ้นอยู่กบัรายได ้การบริการอตัราค่า

เบี้ยประกนัและความคุม้ครองเป็นปัจจยัส าคญั ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัของผูบ้ริโภค  

5.วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ผ่านรูปแบบออนไลน์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จ าแนกตามประชากรศาสตร์ ใช้การ

วิเคราะห์ความแตกต่าง t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) กรณีพบค่าความ
แตกต่างเป็นรายกลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่  โดยใช้ LSD Analysis  

การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  

5.1.ขอ้มูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน
จงัหวดัเชียงรายและซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จ านวน 400 ชุด และข้อมูลด้านทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ท าการเก็บรวบรมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
5.2.น าแบบสอบถามที่ไดส้ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง เมื่อ

ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 

5.3.ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ) ของ 
Cronbach  และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) คือ 0.993  

6.สรุปผลการวิจัย   

6.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์

ของผูบ้ริโภคจังหวดัเชียงราย ผลงานวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี  มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ โดยมีรายไดค้รอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท 
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6.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ของผูบ้ริโภคจังหวดัเชียงราย พบว่า ย่ีห้อ

รถยนตท์ี่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้และท าประกนัภยัรถยนต ์คือ ย่ีห้อ HONDA รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
คือ รถเก๋ง อายุรถยนต์ที่ท ากรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ อาย ุ3-4 ปี ส่วนใหญ่ท ากรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 ราคากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท จะซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนตผ่์านตวัแทนหรือนายหน้าประกนัภยัเป็นหลกั โดยบริษทัประกนัภยัที่ผูบ้ริโภคเลือกบริการมากที่สุด 

คือ บริษทัวิริยะประกนัภยั เหตุผลที่ซ้ือเพราะทราบถึงประโยชน์ของความคุม้ครอง และตอ้งการรับบริการ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากที่สุด คือ 
ตวัเอง       

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ ผลการวิจยัพบว่าในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัอยู่กับ
ปัจจยัทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.59 และค่า S.D เท่ากบั 0.536 โดยดา้นผลิตภณัฑม์ีอิทธิพล

ต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตม์ากที่สุด (   = 4.69) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (   = 4.62) ดา้น
กระบวนการ (   = 4.61) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (   = 4.60) ดา้นราคา (   = 4.58)  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (   = 4.56)   และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (   = 4.54) ตามล าดบั  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D ระดับความส าคัญ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.69 0.461 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นบุคลากร 4.62 0.559 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นกระบวนการ 4.61 0.558 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.60 0.563 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นราคา 4.58 0.577 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.56 0.648 ระดบัมากที่สุด 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 4.54 0.583 ระดบัมากที่สุด 
 

6.4 การทดสอบสมมติฐานของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงราย  โดยใชส้ถิติ T-test และ One- Way Anova  พบว่า 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  อาชีพ และรายไดค้รอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกต่างกัน 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
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การตลาด กระบวนการ บุคลากร และสภาพแวดลอ้มทางการภาพ ดา้นประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อต่อการ

เลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ยกเวน้ดา้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกนั มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่ไม่แตกต่างกนั   โดยผลการวิเคราะห์เป็นคู่จะพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 3 ปัจจยัน้ี มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนตข์องผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ตารางที่3 ค่า ( ) และค่า p-value  ในการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์ กับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  โดยวิธี One Way ANOVA 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได้ครอบครัว

เฉลี่ยต่อเดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00* 0.00* .035* 0.457 0.03* 0.00* 

ดา้นราคา 0.00* 0.00* .000* .031* 0.00* 0.00* 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.00* 0.00* .000* 0.070 0.00* 0.00* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.00* 0.00* .000* 0.015* 0.00* 0.00* 

ดา้นกระบวนการ 0.00* 0.00* .000* 0.078 0.00* 0.00* 

ดา้นบุคลากร 0.00* 0.00* .000* 0.130 0.00* 0.00* 

ด้านการสภาพแวดลอ้มทางการ

ตลาด 

0.00* 0.00* .000* 0.018* 0.00* 0.00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7.อภิปรายผลการวิจัย 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีสถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ มีรายไดค้รอบครัว

เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รสริน พชัร์กญัญา (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ในดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ปัจจุบันใช้รถย่ีห้อ 
HONDA ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถเก๋ง  โดยอายุรถยนต์ที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามท ากรมธรรม์

ประกนัภยั อยูร่ะหว่างปีที่  3 หรือปีที่ 4  ส่วนใหญ่จะท ากรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1  สามารถจ่าย

ค่าเบี้ ยประกันภัยรถยนต์ได้ในราคาระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท  ซ้ือกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ผ่าน
ตวัแทนหรือนายหน้าประกนัภยัเป็นหลัก  และตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัระ ศิริโอวฒันะ
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และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2559) อายุการท าประกันภัยรถยนต์จะ 3 ปีขึ้นไป เลือกท าประกันภัยรถยนต์

ประเภท 1 กบับริษทัวิริยะประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) โดยซ้ือประกนัภยัผ่านตวัแทน/นายหน้า ค่าใช้จ่ายใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 อยู่ในช่วง 15,001-17,000 บาท รถยนต์ที่ท าประกนัภยั เป็นรถ

เก๋ง  สอดคล้องกับ รสริน พัชร์กัญญา (2560) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร คือ ซ้ือผ่านตัวแทนของบริษัท ที่เลือกท าประกันภัยเพราะเงื่อนไขความ

คุม้ครอง และตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  อยู่ในระดบัมากที่สุด  โดยให้ความส าคญัในการให้บริการ

รับแจ้งเหตุ 24  ชั่วโมง เมื่อเกิดอุบัติเหตุตอ้งมีการบริการอย่างรวดเร็ว  เงื่อนไขคุ้มครองชัดเจน เขา้ใจง่าย  

รวมถึงมาตรฐานความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ สอดคล้องกับรสริน พัชร์กัญญา (2560)  ด้าน
ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด โดยผูซ้ื้อตอ้งการกรมธรรมท์ี่มีเงื่อนไขความคุม้ครองที่

ชดัเจน  เช่นเดียวกบั จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2558) มีเพียง 1 ปัจจยั คือ ที่ผูบ้ริโภคให้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ความส าคญักบัรูปแบบเงือ่นไขความคุม้ครองของกรมธรรม์ที่

ตรงตามความตอ้งการและการบริการที่มีคุณภาพของบริษทัประกนั เมื่อประสบอุบตัิเหตุ 

จากผลการวิจยัดา้นเพศ พบว่ามีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ อาจจะเป็นเพราะการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ในการ

คุม้ครองทรัพย์สิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบติเหตุ  สอดคล้องกับ รสริน พชัร์กัญญา (2560) 

ผลการวิจยัพบว่า เพศนั้นมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
ผลการวิจัยด้านอายุ มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือประกนัภัยรถยนต ์ 

อาจจะเพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั ท าให้แต่ละคนให้ความส าคญัในเร่ืองของความระมดัระวงั
ในความปลอดภยัในการขบัรถต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัระ ศิริโอวฒันะและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา(2559) 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

ผลการวิจยัดา้นสถานภาพที่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนต ์โดยผูท้ าประกนัภยัรถยนต ์มีสถานภาพโสด ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในดา้นครอบครัว ดงันั้น

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตจึ์งตดัสินใจง่ายกว่าผูบ้ริโภคที่มีครอบครัว 

ผลการวิจยัดา้นระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต ์

เพราะระดับการศึกษามีผลต่อการศึกษาข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคา การ
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ส่งเสริมการตลาด ความน่าเช่ือถือของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รสริน พชัร์กญัญา (2560) ซ่ึงระดบัการศึกษา

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ผลการวิจัยดา้นอาชีพที่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อการเลือกซ้ือประกนัภัย

รถยนต์ เพราะผูท้  าประกนัภัยรถยนต์มีอาชีพที่ต้องที่ใช้รถยนต์ในการท างาน หรือการเดินทางตลอดเวลา 
ดงันั้นในการเดินทางหรือการท างานอาจจะมีความเส่ียงที่เกิดจาการใช้รถใช้ถนนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ จึง

เป็นเหตุที่ตอ้งท าประกนัภยัรถยนต์เพื่อความปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุภคัจิตร อุ่นใจ (2547) พบว่า อาชีพ 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ผลการวิจยัดา้นรายไดค้รอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการ

เลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต ์เพราะปัจจุบนัราคาประกนัภยัรถยนตม์ีความหลากหลาย แต่ละบริษทั

ประกนัภยัต่างมีกลยทุธ์ออกมาตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
ไดม้ากขึ้น สอดคลอ้งกบั จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2558) พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีเพียงรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือนเท่านั้นที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากรายไดเ้ป็นตวัช้ีวดัถึงความสามารถในการ
เลือกประเภท รูปแบบความคุม้ครอง และทุนประกนั โดยผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าจะมีก าลงั

ซ้ือกรมธรรมท์ี่คุม้ครองภยัไดค้รอบคลุมและมีทุนประกนัที่สูงกว่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต  ่ากว่า\ 

8.ข้อเสนอแนะ 

  ในดา้นการจดัการกลุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจประกนันภยั หรือ บริษทัประกนัภยั ควรมีการ

ปรับกลยุทธ์ทางกการตลาด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคและปัจจยัภายนอกที่มีผลกนะทบต่อธุรกิจ ดงัน้ี   

บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญ ด้านความน่าเช่ือถือของบริษทั รวมถึงภาพลักษณ์ที่ ส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความมัน่ใจในการเลือกใช้บริษทัประกนัภยั อาทิ ชุดยูนิฟอร์ม สีที่ใช้ส่ือถึงตวัเอกลกัษณ์

ของบริษทั  รวมถึงน าเสนอกรมธรรม์ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัตอ้งมีช่องทาง
ในการส่ือสารที่หลากหลาย อาทิ ส่ือออนไลน์  ที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย (Two Way Communication) 

รวมถึงการสร้างความแตกต่างในด้านการให้บริการ (Service) เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน อาทิ 

พนกังานตอ้งมีความสุภาพ มีใจรักงานบริการ (Service Mind)   การให้ขอ้มูล (Information) ที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผูท้  าประกนัรับทราบและรักษาสิทธิของผู้ท าประกนั  มีการให้บริการหลงัการขายเพื่อเป็นการสร้าง

ความความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM: Customer Relationship Management)  เพื่อลูกคา้จะไดเ้กิดการกลบัมา
ซ้ือซ ้า เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม  

9.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป    
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ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) กบักลุ่ม

ตวัอยา่ง  ผูวิ้จยัจะน าขอ้มลูที่ไดม้าวางแผนทางธุรกิจ และวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไดม้ีประสิทธิภาพ 
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