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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่ าที่ซื้อตัว๋

เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศโดยใช้ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ความรูค้วามเขา้ใจและ

พฤตกิรรมการซือ้ทีม่ต่ีอประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ กรณีศกึษา

ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง เพื่อให้ทราบถึงระดบั การรบัรู้ความเสี่ยง ความรู้ความ

เขา้ใจและพฤติกรรมการซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ โดย

ศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับ

ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามคอื เพศ อายุ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนที ่

2 เป็นคําถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของผู้โดยสารที่ใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่า ดา้นการรบัรู้

ความเสีย่ง ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสาย

การบนิและด้านพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ 

ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ท่านซื้อตัว๋

เครื่องบนิออนไลน์ผ่านทางช่องทางใด ท่านรูห้รอืไม่ว่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบั

ผู้โดยสารสายการบิน ท่านเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารหรอืไม ่

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิของท่าน

ใน 1 ปีที่ผ่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) จุดประสงค์ในการเดินทางโดยส่วนใหญ่ของท่าน

 
 



จ 
 

ในการเดนิทางแต่ละครัง้ท่านจองตัว๋เครื่องบนิลวงหน้านานเพยีงใด ในการเดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่มเดนิทางกบัท่านกีค่น และสายการบนิทีท่่านเลอืกใชบ้รกิาร  วเิคราะหข์อ้มลูโดย

ใช้ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยวธิ ีHierarchical และK-

Means วเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยวธิ ีOne Way ANOVA 

        วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการ

ซื้อที่มีต่อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับผู้โดยสารสายการบินที่ใช้บริการซื้อตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์ภายในประเทศของสายการบนิตน้ทุนตํ่าและเพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสาร

ที่ใช้บรกิารซื้อตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของสายการบนิต้นทุนตํ่าโดยใช้ปจัจยัด้าน

การรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ 

       จากการศกึษาพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มประชากรไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี กลุ่มที ่1 คดิก่อนซือ้ มี

จาํนวน 41 คน ส่วนใหญ่อายุ 26 – 30 ปีเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางมากทีสุ่ด ส่วนกลุ่มที ่2  ปลอดภยัไวก่้อน มจีาํนวน 69 คน ส่วนใหญ่อาย ุ

21 – 25 ปีเป็นกลุ่มทีม่กีารรบัรูค้วามเสีย่งภยัและคํานึงถงึผลกระทบเมื่อเกดิอุบตัเิหตุสูงสุด และ

กลุ่มที ่3 ชลิล ์ชลิล ์มจีาํนวน 90 คน ส่วนใหญ่อายุ 15 – 20 ปีเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมตดัสนิใจ

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิดว้ยราคา 
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ทีก่รณุารบัเป็นกรรมการในการสอบรายการการศกึษาคน้ควา้อสิระน้ี รวมถงึคณาจารยห์ลกัสูตร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารความเสีย่งและการประกนัภยัทีไ่ดก้รุณาถ่ายทอดวชิา

ความรูท้ําให้สามารถนําวชิาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี ทางผู้ศกึษาจงึกราบ

ขอบพระคุณทุกท่านทีม่สี่วนช่วยใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระน้ีสาํเรจ็อย่างสมบรูณ์มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม ่และครอบครวัทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาทีศ่กึษาอยู ่

และพี่ๆ น้องๆ เพื่อนนักศึกษาปรญิญาทุกท่าน ที่ได้ให้กําลังใจและความช่วยเหลือในการ

ทาํการศกึษาคน้ควา้อสิระตลอดมา  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

ขอ้มลูพืน้ฐานของธุรกจิ 

สายการบนิต้นทุนตํ่า (Low Cost Airlines) ไดเ้กดิขึน้ในประเทศไทยครัง้แรกในช่วง

ปลายปี พ.ศ.2546 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) ซึง่เป็นการร่วมทุนกนัระหว่างกลุ่มชนิ

คอรป์และสายการบนิแอรเ์อเชยีของประเทศมาเลเซยี จงึส่งผลให้เกดิการกระตุ้นให้มกีารเปิด

ธุรกจิสายการบนิอื่น ๆ ตามมา ซึง่ในปจัจุบนัมสีายการบนิต้นทุนตํ่าทีเ่ดนิทางในประเทศ ไดแ้ก่ 

นกแอร ์ไทยแอรเ์อเชยี ไทยไลออ้นแอร ์โซล่าแอรแ์ละโอเรยีนทไ์ทย ซึง่จากขอ้มลูสถติขินส่งทาง

อากาศ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สิน้สุดเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2557 มผีูโ้ดยสาร

ทีเ่ดนิทางด้วยสายการบนิต้นทุนตํ่าผ่านท่าอากาศยานในประเทศไทยรวม ทัง้สิ้น 23.7 ลา้นคน 

ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2556 อยูท่ี ่5.8 ลา้นคน จงึคาดไดว้่าเมื่อมกีารเปิดเออซีอีตัราการเตบิโตจะเพิม่

สงูขึน้ ทาํใหเ้หน็ไดถ้งึการไดร้บัความนิยมในการใชบ้รกิารของสายการบนิต้นทุนตํ่า เพราะทําให้

ผูโ้ดยสารสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลาในการเดนิทางและค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางตํ่ากว่าสายการบนิปกตอิกีทัง้ทําใหเ้กดิการแข่งขนัในธุรกจิซึง่แต่ละสายการบนิกม็ุ่ง

ทีจ่ะเป็นหน่ึงจงึต่างทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจของผูโ้ดยสาร

ทัง้น้ีเมื่อระบบการคมนาคมในประเทศสามารถพัฒนาให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อ

ตอบสนองกับการเดินทางของมนุษย์ซึ่งเครื่องบินถือเป็นพาหนะที่ได้รบัความนิยมในการ

เดนิทางเป็นอยา่งมากเพราะมคีวามสะดวกสบาย ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางถงึทีห่มายไดอ้ย่าง

รวดเร็ว อีกทัง้มรีาคาที่หลากหลายจงึทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดบั ทัง้น้ีการ

โดยสารด้วยเครื่องบนินัน้ผู้โดยสารต้องอาจเผชญิกบัความเสี่ยงภยัที่ไม่สามารถคาดเดาได้ทัง้

จากภยัธรรมชาติหรอืเกิดจากตวับุคคล ดงันัน้จงึเกิดประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบั

ผู้โดยสารสายการบนิขึ้นมาเพื่อมารองรบัความเสี่ยงภยัต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อทําให้

ผูโ้ดยสารเกดิความอุ่นใจเมือ่ตอ้งเดนิทาง 

       ขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบัองคก์ร 

        บรษิทัประกนัภยัที่มผีลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการ

บนิซึง่ไดแ้ก่บรษิทัหลกั ๆ ดงัน้ี 
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        บรษิทั ทพิยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ในปี พ.ศ.2494 โดยมกีระทรวงการคลงั 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสนิ และการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยเป็นผูถ้อื

หุ้นใหญ่ซึ่ง ในปี 2556 มเีบี้ยประกันภัยรับตรง 24,157.29 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนของเบี้ย

ประกนัภยัเบด็เตลด็สูงสุดคดิเป็นรอ้ยละ 67.34 ของเบีย้ทัง้หมดซึง่เป็นผลมาจากการขยายฐาน

ลูกค้าสู่รายย่อยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นพนัธมติรของบรษิัทจงึทําให้บรษิัทครองส่วนแบ่ง

ตลาดทางด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นอันดบั 1 ของบรษิัทประกันวินาศภยั ซึ่งในปี 2558 

บรษิัทจะมุ่งหน้าพฒันาและสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ประกันภยัเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติของลกูคา้ในปจัจบุนัมากทีสุ่ด 

         บรษิทั ทนูประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัประกนัภยัสญัชาตมิาเลเซยีในเครอืของ 

Tune Ins Holdings Berhad (TIH) ซึง่เป็นบรษิทัประกนัภยัทีป่ระกอบธุรกจิการรบัประกนัภยั

ตรงและประกนัภยัต่อใน 17 ประเทศทัว่เอเชยีแปซฟิิก โดยในปี 2557 ได้เกิดการร่วมมอืกนั

ระหว่าง TIH และ บรษิทั โอสถสภาประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัใน เครอื บรษิทั 

โอสถสภา จาํกดั เพื่อต้องการเสรมิสรา้งรากฐานใหแ้ขง็แกร่งและมัน่คงใหก้บัธุรกจิ โดยปจัจุบนั

บรษิทัมรีปูแบบการประกนัทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกคา้หลากหลาย

ประเภท ซึง่เดมิในปี 2556 บรษิทั โอสถสภาประกนัภยัมเีบีย้ประกนัภยัรบัตรง 148 ลา้นบาทซึง่

ประกนัภยัประเภททางทะเลขนส่งถอืเป็นสดัส่วนเบี้ยประกนัภยัที่มากที่สุดโดยครองส่วนแบ่ง

ตลาดประกนัประเภทน้ีในอนัดบัที่ 29 คดิเป็นรอ้ยละ 0.39 ในปี 2558 บรษิัทจะมุ่งหน้าคดิค้น

รปูแบบประกนัภยัทีแ่ปลกใหมแ่ตกต่างจากประกนัภยัแบบเดมิในประเทศไทย 

         บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เกดิจากการควบกจิการกนัระหว่างบรษิทั 

ภทัรประกนัภยั จํากดั(มหาชน) และบรษิทัเมอืงไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) ในปี 2551 ซึ่ง

ตอ้งการทีจ่ะผนึกกําลงักนัเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีแ่ขง็แกรง่และเพิม่ศกัยภาพทีจ่ะแข่งขนัใน

ธุรกจิ โดยมุ่งที่จะพฒันาผลติภณัฑใ์ห้ทนัสมยัตอบสนองกบัความต้องการของลูกคา้ในปจัจุบนั 

ในปี 2556 บรษิทัมเีบีย้ประกนัภยัรบัตรง 5,062.2 ล้านบาทโดยประกนัอคัคภียัเป็นประกนัภยัที่

มเีบี้ยประกนัภยัรบัตรงสูงมากกว่าประกนัภยัประเภทอื่นจงึสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็น

อนัดบั 4 ในประกนัภยัประเภทดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 9.13 โดยในปี 2558 บรษิทัยงัคงมุ่งที่จะ

พฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้และทําใหลู้กคา้เกดิความ

ประทบัใจ ไว้วางใจทีจ่ะใช้บรกิารโดยมแีผนทีจ่ะขยายงานให้สอดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของ

เศรษฐกจิ 

        เอซ กรุ๊ป เป็นบรษิัทประกนัภยัขนาดใหญ่ของโลกมทีี่ตัง้สํานักงานใหญ่ที่สหรฐัอเมรกิา

โดยมสีาขาในประเทศต่างๆ มากกว่า 54 ประเทศทัว่โลกดําเนินธุรกจิด้านการประกนัวนิาศภยั

และประกนัชวีติเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งเอซมช่ีองทางการจดัจําหน่ายที่หลาย

หลายช่องทางและมพีนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งจากสถาบนัการเงนิโดยในปี 2557 ไดเ้ขา้ซือ้หุ้นบรษิทั

ไทยพาณิชยส์ามคัคปีระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารไทยพาณิชย ์ในสดัส่วนการถอืหุ้น 
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มากกว่า 50% ของทุนจดทะเบยีน เพื่อใหก้ารเขา้ทําธุรกรรมเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบักล

ยุทธ์การดําเนินธุรกิจของเอซ ซึ่งจะช่วยเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของเอซซึ่งมี

รากฐานมายาวนานในประเทศไทยและในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เดมิในปี 2556 บรษิทัไทย

พาณิชย์สามคัคีประกันภยั จํากัด(มหาชน) มเีบี้ยประกันภยัรบัตรง 4,994 ล้านบาทถือเป็น

บรษิทัประกนัภยัอนัดบั  4 ของธุรกจิโดยมเีบี้ยประกนัภยัรบัประเภทเบด็เตลด็ 2,260 ลา้นบาท

ซึง่มสีดัส่วนสงูทีสุ่ดของธุรกจิ ในปี 2558 เอซจะมุ่งขยายจาํนวนผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั

ไทยพาณชิยส์ามคัคปีระกนัภยัโดยอาศยัความเชีย่วชาญในการดําเนินงานของเอซเพื่อสรา้งฐาน

ลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ ใหก้บัธุรกจิ (ฝ่ายวเิคราะหธ์ุรกจิและสถติ ิสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสรมิธุรกจิประกนัภยั(คปภ.). 2557) 

        ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนินัน้ เป็นผลติภณัฑป์ระกนัภยั

ที่ทัง้ 4 บรษิัทได้ร่วมมอืกบัสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทยเพื่อให้ความคุ้มครองแก่

ผูโ้ดยสารของสายการบนิในเรือ่งของอุบตัเิหตุและสถานการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ม่คาดคดิในระหว่างการ

เดนิทาง เช่น เอกสารหรอืทรพัส์สนิสูญหาย เที่ยวบนิถูกกยกเลกิรวมทัง้ยงัให้บรกิารฉุกเฉิน

ระหว่างการเดนิทางตลอด 24 ชัว่โมง โดยมช่ีองทางการจาํหน่ายผ่านทางการจองตัว๋เครื่องบนิ

ออนไลน์และผ่านทางเคาทเ์ตอรข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่แต่ละบรษิทัประกนัภยันัน้ไดใ้ห้ความ

คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงรายละเอยีดสรปุความคุม้ครองและผลประโยชน์ของประกนัภยัอุบตัเิหตุ 

    การเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

รายละเอยีดความคุม้ครอง ผลประโยชน์ 

1.การสูญเสยีชวีติหรอือวยัวะ (มอื เท้า) สายตา และ

ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ เน่ืองจากอุบตัเิหตุ 

วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

2.ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัเิหตุ วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

3.การบอกเลกิการเดนิทาง วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

4.การจีโ้ดยสลดัอากาศ วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

6.การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ

ทรพัยส์นิส่วนตวั 

วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

7.ความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

8.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉิน และการส่งศพกลบัภมูลิาํเนา 

วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

9.บรกิารใหค้วามช่วยเหลอืฉุกเฉินฟรตีลอด 24 ชัว่โมง วงเงนิตามแผนประกนัภยัทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ รายละเอยีดความคุม้ครองขา้งตน้อยูก่บัเงือ่นไขของแต่ละบรษิทั 
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ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รและความสาํคญัของปญัหา 

         ถงึแมว้่าธุรกจิสายการบนิต้นทุนตํ่าในประเทศไทยจะมกีารเตบิโตสูงขึน้ซึ่งเหน็ได้จาก

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารของสายการบนิแต่ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสายการบนิที่

แต่ละสายการบนิร่วมมอืกบับรษิทัประกนัภยัจดัทําขึน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูโ้ดยสารนัน้ยงัไม่ได้

รบัความสนใจเท่าทีค่วรโดยดจูากยอดประมาณการขายกรมธรรมซ์ึง่สามารถขายไดเ้พยีงรอ้ยละ 

34 จากจาํนวนผูโ้ดยสารในหน่ึงเทีย่วบนิ (ทีม่า : จากการประมาณการของสายการบนินกแอร)์ 

 

ความสาํคญัของงานวจิยั 

การทําวจิยัเพื่อศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูโ้ดยสารทีม่ต่ีอประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิซึง่จะรบัรูถ้งึโอกาส

และอุปสรรคของช่องทางการขายผลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสาร

สายการบนิและการศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารที่ซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าจะนํามาพฒันารปูแบบความคุม้ครองประกนัภยัดงักล่าวเพื่อให้ตอบสนอง

กบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

        1.  เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูโ้ดยสารที่มต่ีอประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิที่ใช้บรกิารซื้อตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์ภายในประเทศของสายการบนิตน้ทุนตํ่า 

        2.  เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศ

ของสายการบนิตน้ทุนตํ่าโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรม

การซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ยสารสายการบนิ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

       ประชากรทีจ่ะศกึษา  คอืผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าที่เดนิทางจากท่าอากาศยานดอนเมอืงเน่ืองจากสนามบนิดงักล่าวเป็นที่

รองรบัผู้ใช้บรกิารของสายการบนิต้นทุนตํ่าเป็นจํานวนมากคดิเป็นรอ้ยละ 63.88 (ที่มา : สถติิ

ขนส่งทางอากาศ, บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน)) 
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 ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 

1.  ความรูค้วามเขา้ใจในประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายสารบนิ 

2.  การรบัรูค้วามเสีย่ง 

3.  พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายสารบนิ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

ประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง หมายถึง การประกนัภยัที่ให้ความคุ้มครองอุบตัิเหตุที่

เกดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั โดยจ่ายค่ารกัษาพยาบาลหรอืสูญเสยีอวยัวะ

หรอืเสยีชวีติทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุ  

ผู้เอาประกนัภยั หมายถงึ บุคคลที่ตกลงทําสญัญาประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยั ซึ่ง

บุคคลดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครองตามทีต่กลงไวใ้นสญัญาประกนัภยั 

อุบตัิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมไิด้ตัง้ใจหรอืเจตนาจากปจัจยัภายนอก

รา่งกายและทาํใหเ้กดิผลทีผู่เ้อาประกนัภยัมไิดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 

 

นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

 

1.  ความรูค้วามเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทางสตปิญัญาที่จะแสดงออกโดย

ความจาํ ความเขา้ใจ การระลกึในขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูต่าง ๆ 

2.  การรบัรูค้วามเสีย่ง หมายถงึ กระบวนการทีไ่ดร้บัการตคีวามทีท่าํใหเ้กดิความหมาย 

3.  พฤตกิรรมการซื้อ หมายถงึ การกระทําของบุคคลที่แสดงออกเมื่อได้รบัทราบถงึ

ขอ้มลูและตคีวามขอ้มลูนัน้แลว้ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  จากการวเิคราะหป์จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรม

การซื้อของผู้โดยสารที่มต่ีอประกันภยัอุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินจะ

สามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการหาโอกาสและอุปสรรคของช่องทางการขาย

ผลติภณัฑป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

2.  ช่วยในการกําหนดทางเลอืกของบรษิทัประกนัภยัในการพฒันารูปแบบความ

คุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิเพื่อใหต้อบสนองกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มได ้
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ตารางที ่2 สรปุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยั 

 

 การนําผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

1.
 ก

าร
รบั

รูป้
ญั

หา
 

2.
 ก

าร
วเิ

คร
าะ

หส์
ถา

นก
าร

ณ์
 

3.
 ก

าร
ตร

วจ
สอ

บป
ญั

หา
 

4.
 ก

าร
คน้

หา
สา

เห
ตุข

อง
ปญั

หา
 

5.
 ก

าร
กํา

หน
ดป

ระ
เด

น็ใ
นก

าร
ตดั

สนิ
ใจ

 

6.
 ก

าร
กํา

หน
ดท

าง
เล

อืก
 

7.
 ก

าร
พ

ยา
กร

ณ์
ผล

ลพั
ธ ์

8.
 ก

าร
คน้

หา
ขอ้

จาํ
กดั

 

9.
 ก

าร
ปร

ะเ
มนิ

ทา
งเ

ลอื
ก 

10
. ก

าร
วา

งแ
ผน

ดาํ
เนิ

นก
าร

 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรู้

ความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจ

และพฤติกรรมการซื้ อ ของ

ผู้ โดยสารที่มีต่ อประกันภัย

อุบัติเหตุการเดินทางสําหรับ

ผู้ โ ดยส ารส ายการบินที่ ใ ช้

บรกิารซือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์

ภายในประเทศของสายการบนิ

ตน้ทุนตํ่า 

          

2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผู้ โดยสารที่ ใช้บริการซื้อตั ว๋

เ ค รื่ อ ง บิ น อ อ น ไ ล น์

ภายในประเทศของสายการบนิ

ต้นทุนตํ่าโดยใช้ปจัจยัด้านการ

รับรู้ความเสี่ยง ความรู้ความ

เข้าใจและพฤติกรรมการซื้อ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

          

 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่ าที่มีต่อประกันภัย

อุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิทีซ่ือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศโดย

ใช้ปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการซื้อที่มต่ีอประกันภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ” มแีนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการดําเนินการวจิยัโดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

1.  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

2.  การรบัรูค้วามเสีย่ง 

3.  พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

4.  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการแบ่งสว่นตลาด (STP) 

5. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบิน 

 

ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 185-189) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ข่าวสารที่เก็บไว้ใน

ความทรงจํา ส่วนหน่ึงของข่าวสารทัง้หมดเกี่ยวข้องกบัหน้าที่ของผู้บรโิภคในตลาดเรยีกว่า 

ความรูเ้กี่ยวกบัผูบ้รโิภค (Consumer Knowledge) ซึง่อาจจะศกึษาไดโ้ดยการตอบคําถามดงัน้ี 

คอื ผูบ้รโิภครูอ้ะไร ความรูจ้ดัระเบยีบอยูใ่นความทรงจาํในรปูใดและจะวดัความรูไ้ดอ้ย่างไร 

บลูม และคณะ (Bloom; other. 1956: 271) กล่าวว่า ความเข้าใจหมายถึง 

ความสามารถในการที่คนขยายความรูค้วามจําให้ไกลออกไปจากเดมิอย่างสมเหตุสมผล แยก

เป็น 3 ขัน้ที่สําคญั คอื การแปลความหมายของคํา ข้อความ สญัลกัษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเน้ือ

เรื่องและหลกัวชิาการนัน้ ๆ การตคีวามโดยเอาความหมายจากการแปลทัง้หมดมารวมกนัแล้ว

สรุปหรอืขยายความนัน้ตามแนวใหม่และทศันะใหม่ มุมมองใหม่ เพื่อให้กว้างไกลออกไปจาก

ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  โ ด ย จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ข้ อ มู ล ห รื อ แ น ว โ น้ ม อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ
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จากความหมายของความรูแ้ละความเขา้ใจทีก่ล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่า ความรู้

ความเข้าใจหมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจํา ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เก็บไว้ในสมอง 

โดยสามารถนําออกมาใช้ได้ในการให้ขอ้มูล อธบิายหรอืความสามารถในการแปลความหมาย 

ซึง่สามารถวดัความรูค้วามเขา้ใจไดจ้ากการระลกึ 

 

โครงสรา้งของความรู ้

บลูมและคณะ (Bloom; other. 1856) แบ่งพฤตกิรรมโครงสร้างความรู้ออกเป็น 6 

ขัน้ตอนโดยเรยีงจากขัน้งา่ยไปหาขัน้ยาก สรปุไดด้งัน้ี 

ขัน้ที ่1 ความรู ้ความจาํ (knowledge) หมายถงึ การระลกึได ้ความรูน้ัน้สามารถยกมา

กล่าวอา้งองิเพื่อสนบัสนุนในสิง่ทีต่นตอ้งการทาํความเขา้ใจกระจา่งขึน้ 

ขัน้ที่ 2 ความเขา้ใจ (comprehension) หมายถึง สามารถอธบิายชึ้แจง โดยการแปล

ความ ตคีวาม สรปุความ พยากรณ์ ยกตวัอยา่งประกอบได ้

ขัน้ที ่3 การนําไปใช ้(application) หมายถงึสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์หรอื

นําเอากฎ สตูร หลกัการมาใชใ้นการแกป้ญัหา 

ขัน้ที ่4 การวเิคราะห ์(analysis) หมายถงึ สามารถแยกแยะใหเ้หน็ส่วนประกอบ จาํแนก

ประเภท หาความสมัพนัธข์องส่วนยอ่ยของสิง่ของตัง้แต่สองสิง่ขึน้ไป 

ขัน้ที่ 5 การสงัเคราะห ์(synthesis) หมายถงึ สามารถนําเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบ

เหน็สิง่ใหม ่เรยีบเรยีงเรือ่งราว ออกแบบการทดลอง การเรยีนรูร้ะดบัน้ี เน้นความสรา้งสรรค ์

ขัน้ที่ 6 การประเมนิผล (evaluation) หมายถงึ ความสามารถในการตคีวาม ประมาณ 

จดักลุ่ม วจิารณ์โดยใชส้ถติเิป็นเครือ่งสนบัสนุนว่า ด ีปานกลาง เลว 

จากโครงสรา้งความรูข้อง Bloom จะเหน็ได้ว่าความจาํนัน้เป็นความรูพ้ื้นฐาน ถ้าไม่มี

ความจําแล้วจะเกดิความเขา้ใจไม่ได้ ในทํานองเดยีวกนัการนําไปใช้จะเกดิไม่ได้ ถ้าไม่มคีวาม

เขา้ใจเป็นเช่นน้ีเรือ่ยไปทุกขัน้ จากขัน้ที ่2 ขึน้ไปถงึขัน้ที ่6 

 

ประกนัภยัอบุติัเหตุการเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบิน 

 

         ความหมายการประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

         จาการศกึษาเปรยีบเทยีบกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการ

บินพบว่า  โดยปกติการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเป็นการให้ความคุ้มครองผู้เอา

ประกนัภยัในกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุทาํใหผู้เ้อาประกนัภยับาดเจบ็และเขา้รบัการ

รกัษาพยาบาล สญูเสยีอวยัวะและสายตา ทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติในช่วงระยะเวลาการเดนิทาง

และภายในเสน้ทางทีร่ะบุไวใ้นสญัญากรมธรรมเ์ท่านัน้แต่ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบั

ผูโ้ดยสารของสายการบนินัน้จะมคีวามคุม้ครองเพิม่เตมิกรณีค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยเพื่อการ
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รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลบัและกรณีเงนิชดเชยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี เงนิ

ชดเชยกรณกีารบอกเลกิการเดนิทาง เงนิชดเชยกรณีค่าใชจ้า่ยในการลดจาํนวนวนัเดนิทาง เงนิ

ชดเชยกรณีการล่าช้าของเที่ยวบนิ เงนิชดเชยกรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดนิทาง เงนิชดเชย

กรณีการพลาดต่อเที่ยวบิน เงนิชดเชยกรณีหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋า

เดนิทางและทรพัยส์นิส่วนตวัและเงนิชดเชยกรณกีารล่าชา้ของผูป้ระกอบการขนส่งสาธารณะ 

 

ลกัษณะของประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ  

1. กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางสําหรบับุคคลหรอืกลุ่มทัว่ไป 

2. คุม้ครองภายในช่วงระยะเวลาทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

3. คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัในเสน้ทางทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

4. วธิกีารจ่ายค่าทดแทนม ี2 แบบคอื 

4.1 ชดใชเ้ป็นจาํนวนเงนิทีแ่น่นอน 

          4.2 ชดใชต้ามความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ผลประโยชน์ของการประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

1.  การสญูเสยีหรอือวยัวะและทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

2.  ค่ารกัษาพยาบาล 

3.  ค่าชดเชยการบอกเลกิการเดนิทาง 

4.  ค่าชดเชยกรณกีารจีโ้ดยสลดัอากาศ 

5.  ค่าชดเชยกรณกีารล่าชา้ของการเดนิทาง 

6.  ค่าชดเชยกรณคีวามสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางส่วนตวั 

7.  ค่าชดเชยความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

8.  ค่าการเคลื่อนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉิน  และ/หรอื  การส่งศพกลบัภูมลิาํเนา 

9.  บรกิารใหค้วามช่วยเหลอืฉุกเฉินฟรตีลอด 24 ชัว่โมง 

หมายเหตุ ขอ้ 3-9 นัน้ขึน้อยูก่บัแต่ละบรษิทัจะพจิารณา 

 

เง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตเุดินทางสาํหรบับคุคลหรือกลุ่มทัว่ไป 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภยัซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ี   และเพือ่เป็นการตอบแทนเบีย้ประกนัภยัทีผู่ถ้อืกรมธรรมห์รอืผูเ้อาประกนัภยัต้อง

ชําระภายใต้ข้อบงัคบั เงื่อนไขทัว่ไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่ง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี บรษิทัใหส้ญัญาดงัต่อไปน้ี 
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หมวดที ่1 คาํนิยามเพิม่เฉพาะ 

ระยะเวลาการเดนิทาง  หมายถงึ  ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผูเ้อาประกนัภยัที่

ไดร้บัความคุม้ครองซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาประกนัภยั 

ผูข้นส่ง หมายถงึ สายการบนิพาณชิย ์รถไฟ เรอืเดนิสมุทร เรอืเฟอรี ่รถขนส่งผูโ้ดยสาร 

รถโดยสารปรบัอากาศประเภทรถโคช้ ทีผู่เ้อาประกนัภยัโดยสารในการเดนิทาง 

กระเป๋าเดนิทางส่วนตวั หมายถงึ กระเป๋าเดนิทางส่วนตวัของผู้เอาประกนัภยัที่นําไป 

หรอืซือ้เพิม่เพื่อใชส้่วนตวัในระหว่างการเดนิทาง รวมถงึทรพัยส์นิ เสื้อผา้และของใชส้่วนตวัใน

กระเป๋าเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยั 

การลกัทรพัย ์หมายถงึ การเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืทีผู่อ้ ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดย

ทุจรติ 

การชงิทรพัย์ หมายถึง การลกัทรพัย์โดยใช้กําลงัประทุษร้ายหรอืขู่เขญ็ว่าจะใช้กําลงั

ประทุษรา้ย 

การปลน้ทรพัย ์หมายถงึ การชงิทรพัยโ์ดยรว่มกนักระทาํความผดิตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 

หมวดที ่2 ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

กรมธรรม์ประกันภัยน้ีให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอา

ประกันภยัซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาการเดนิทาง ซึ่งระยะเวลาเดนิทางแต่ละครัง้ของผู้เอา

ประกนัภยันัน้เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

กรณีเชค็อิน ณ เคาเตอรส์ายการบนิ หมายถงึ ระยะเวลาเดนิทางแต่ละครัง้ของผู้เอา

ประกนัภยัทีไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่เริม่ตน้และสิน้สุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยใหเ้ริม่

ตัง้แต่ผูเ้อาประกนัภยัทําการเชค็อนิ ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิเพื่อรบัตัว๋โดยสารทีส่ถานีต้นทาง 

และดาํเนินต่อเน่ืองต่อไปจนถงึสนามบนิจดุหมายปลายทาง 

กรณีเชค็อนิโดยวธิอีื่น หมายถงึ ระยะเวลาการเดนิทางแต่ละครัง้ของผู้เอาประกนัภยัที่

ได้รบัความคุม้ครองซึ่งเริม่ต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยให้เริม่ตัง้แต่ผู้เอา

ประกนัภยัผ่านจุดตรวจบตัรประจาํตวัประชาชน (ID check point) ทีส่ถานีต้นทางและดําเนิน

ต่อเน่ืองไปจนกระทัง่ครบกําหนด 2 ชัว่โมงภายหลงัจากผู้เอาประกนัภยัเดนิทางถึงสนามบนิ

จดุหมายปลายทางของการเริม่ตน้เดนิทางนัน้ 

1. การสญูเสยีหรอือวยัวะและทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 

         การประกนัภยัน้ีคุ้มครองความสูญเสยี  หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการบาดเจบ็ทาง

ร่างกายของผู้เอาประกนัภยั  โดยอุบตัิเหตุและทําให้ผู้เอาประกนัภยัเสยีชวีติ  สูญเสยีอวยัวะ  

สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน  นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  หรือการ

บาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทําใหผู้้เอาประกนัภยัต้องรกัษาตวัตดิต่อกนัในฐานะผูป้่วยในโรงพยาบาล  และ
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เสยีชวีติเพราะการบาดเจบ็นัน้  บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนตามขอ้น้ีเพยีงรายการที่สูงสุดรายการ

เดยีวเท่านัน้ 

2. ค่ารกัษาพยาบาล 

ถ้าการบาดเจบ็ทีไ่ดร้บัทําใหผู้ไ้ดร้บัความคุม้ครองต้องรบัการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์

หรอืต้องไดร้บัการพยาบาลโดยพยาบาล ซึง่เกดิขึน้ภายใน 52 สปัดาห ์นับแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนสําหรบัค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นและสมควร ซึง่เกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาล

ตามความจาํเป็นทางการแพทย ์ และมาตรฐานทางการแพทย ์ สําหรบัค่าหอ้งสําหรบัผูป้่วยใน 

ค่าหอ้งสงัเกตอาการ ค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาลใหต้ามจาํนวนเงนิทีจ่่ายจรงิ ทัง้น้ีไม่

เกนิจาํนวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นหน้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัหกัดว้ยความรบัผดิส่วน

แรก (ถา้ม)ี 

แต่หากผูไ้ดร้บัความคุม้ครองไดร้บัการชดใชจ้ากสวสัดกิารของรฐั หรอืสวสัดกิารอื่นใด       

หรอืจากการประกนัภยัอื่นมาแลว้ บรษิทัจะรบัผดิชอบเพยีงจาํนวนเงนิค่ารกัษาพยาบาล และค่า

การพยาบาลส่วนทีข่าดเท่านัน้ 

3. กรณกีารบอกเลกิการเดนิทาง  

บรษิทัจะชดเชยค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากการบอกเลกิการเดนิทางก่อนวนัออกเดนิทางที่

ผูเ้อาประกนัภยั  ได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรอืทัง้หมด  เพื่อเป็นค่ามดัจํา  หรอืจองล่วงหน้า

สําหรบัค่าเดนิทางหรอืค่าทีพ่กัที่ยงัไม่ไดใ้ช้บรกิาร  รวมทัง้ค่าปรบัสําหรบัการบอกเลกิทีเ่กดิขึน้ 

อนัมสีาเหตุมาจาก 

          3.1 ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ บาดเจบ็สาหสั หรอืเจบ็ป่วยทีต่้องไดร้บัการยนืยนั

จากแพทย ์

          3.2 การเสยีชวีติ บาดเจบ็สาหสัหรอืเจบ็ป่วยซึ่งเป็นอนัตรายถงึชวีติของบดิา 

มารดา คู่สมรส บุตรของผูเ้อาประกนัภยั บดิาหรอืมารดาของคู่สมรสผูเ้อาประกนัภยั 

          3.3 ผูข้นส่งประกาศยกเลกิการเดนิทางเน่ืองจากสภาพอากาศที่เลวรา้ยจนไม่

สามารถเดนิทางได ้

          3.4 การประทว้งหรอืนดัหยดุงานทีม่ผีลต่อการเดนิทางของผูอ้าประกนัภยั 

4. กรณกีารจีโ้ดยสลดัอากาศ 

ในระหว่างที่กรมธรรมป์ระกนัภยัมผีลบงัคบั หากผู้เอาประกนัภยัตกเป็นตวัประกนัใน

เหตุการณ์จีเ้ครือ่งบนิและการจีเ้ครือ่งบนินัน้เกดิขึน้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชัว่โมงตดิต่อกนั 

บรษิัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกินจํานวนเงนิจํากัดความรบัผดิที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ประกนัภยัแก่ผูเ้อาประกนัภยัสาํหรบัทุก 12 ชัว่โมง ทีต่กเป็นตวัประกนั 

5. กรณกีารล่าชา้ของการเดนิทาง  

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนค่าใชจ้่ายใหใ้นกรณีที่การเดนิทางของผูเ้อาประกนัภยัถูกเลื่อน

หรอืล่าชา้ออกไปตัง้แต่ 6 ชัว่โมงจากกําหนดการ โดยบรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกนิจํานวน
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เงนิจาํกดัความรบัผดิทีร่ะบุในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ผูเ้อาประกนัภยั สําหรบัทุก 6 ชัว่โมง 

ซึง่มสีาเหตุมาจาก 

5.1  สภาพอากาศเลวรา้ยทาํใหผู้ข้นส่งตอ้งเลื่อนการเดนิทางออกไป 

5.2  การชาํรดุของเครือ่งจกัรกลของผูข้นส่ง 

5.3  การประท้วงหรอืนัดหยุดงานซึ่งเริม่ขึน้หลงัจากที่บรษิัทได้ตกลงรบั

ประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 

6.กรณคีวามสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางส่วนตวั  

บรษิทัจะจ่ายค่าทดแทนต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อกระเป๋าเดนิทางส่วนตวั

ของผูเ้อาประกนัภยั ซึง่เกดิจากสาเหตุดงัน้ี 

6.1  ความผดิพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดนิทางของผูข้นส่ง 

6.2  การชงิทรพัย ์การปลน้ทรพัย ์หรอืการดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะใชค้วาม

รนุแรง 

6.3  การลกัทรพัยโ์ดยปรากฏรอ่งรอยงดัแงะภายในหอ้งพกัของผูเ้อาประกนัภยั

ทีถู่กลอ็กไว ้

7.ความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

ใหก้ารคุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผูเ้อาประกนัภยัทีเ่กดิขึน้

โดยอุบตัเิหตุในระหว่างระยะเวลาการเดนิทางซึง่ผูเ้อาประกนัภยัจะต้องรบัผดิตามกฎหมายตาม

จาํนวนทีเ่สยีหายจรงิ ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

7.1  การเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุของบุคคลภายนอก 

7.2  การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยอุบัติเหตุของ

บุคคลภายนอก 

ทัง้น้ีบรษิทัจะจ่ายทดแทนให้ไม่เกินจํานวนเงนิจํากดัความรบัผดิที่ได้ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

8.  การเคลื่อนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉิน  และ/หรอื  การส่งศพกลบัภมูลิาํเนา 

ในระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง  หากผู้เอาประกนัภยับาดเจบ็สาหสัอนัเป็นสาเหตุให้

ต้องได้รบัการเคลื่อนยา้ยฉุกเฉิน  ไปรบัการรกัษาพยาบาลยงัสถานพยาบาลเพื่อหลกีเลี่ยงการ

เสยีชวีติ  หรอืตอ้งไดร้บัการเคลื่อนยา้ยเพื่อกลบัสู่ภมูลิาํเนานัน้ SOS จะดําเนินการเคลื่อนยา้ยผู้

เอาประกนัภยัตามความจาํเป็นและตามเหน็สมควรไปยงัสถานพยาบาลหรอืกลบัสู่ภูมลิําเนา แต่

ทัง้น้ีระยะทางระหว่างสถานทีท่ีเ่กดิอุบตัเิหตุกบัภูมลิําเนาต้องไม่น้อยกว่า 150 กโิลเมตร บรษิทั

จะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ  แต่ไม่เกินจํานวนเงนิจํากดัความรบัผดิที่ระบุไว้ในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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ทัง้น้ีวธิกีารและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเคลื่อนยา้ยทางการแพทยฉุ์กเฉินต้องไดร้บัการ

อนุมตัติามความจําเป็นจาก SOS หากผู้เอาประกนัภยัไม่สามารถแจง้ต่อ SOS ได ้ บรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการพจิารณารบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยฉุกเฉินที ่

ผู้เอาประกนัภยัได้จ่ายไปก่อน แต่จะไม่เกินจําเนินเงนิเอาประกนัภยัที่ระบุไว้ในหน้า

ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

         หากการบาดเจบ็ของผู้เอาประกนัภยัเป็นผลให้ผู้เอาประกนัภยัเสยีชวีติขณะเดนิทาง

ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บนัน้ SOS จะดําเนินตามความจําเป็นในการ

เคลื่อนยา้ยศพของผูเ้อาประกนัภยักลบัสู่ภูมลิําเนาบรษิทัจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่

ไมเ่กนิจาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

         บรษิัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภยักลบัสู่ภูมลิําเนา  

รวมไปถงึค่าทาํศพ  ค่าสปัเหรอ่  ค่าหบีศพ  ค่าดองศพ  ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ในลกัษณะเดยีวกนั 

 

หมวดที ่3 การเรยีกรอ้งผลประโยชน์ 

1.  การสูญเสยีหรอือวยัวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี

ใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 30 วนั 

1.1  แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนทีก่ําหนดโดยบรษิทั 

          1.2  ใบมรณะบตัร 

          1.3  สําเนารายงานการชนัสูตรพลกิศพ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจ้าของคด ีหรอื

หน่วยงานทีอ่อกรายงาน 

          1.4.  สาํเนาบนัทกึประจาํวนัของตํารวจ รบัรองโดยเจา้ของคด ีหรอืหน่วยงานที่

ออกรายงาน 

          1.5  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นประทบั “ตาย” ของ

ผูเ้อาประกนัภยั 

          1.6  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 

2.ค่ารกัษาพยาบาล  จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 30 วนันับจาก

วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรอืวนัทีร่บัการรกัษาจากคลนิิก 

          2.1  ใบรายงานแพทยท์ีร่ะบุอาการสําคญั ผลการวนิิจฉยัและการรกัษา 

          2.2  ใบเสรจ็รบัเงนิต้นฉบบัทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายหรอืใบสรุปปิดหน้างบกบั

ใบเสรจ็รบัเงนิ 

        3. กรณกีารบอกเลกิการเดนิทาง  

          3.1  ใบรบัรองแพทยข์องผู้ป่วยหรอืใบมรณะบตัรของผู้เสยีชวีติ หรอืเอกสาร

ยกเลกิการเดนิทางจาผูข้นส่ง 
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          3.2  ใบเสร็จรบัเงนิต้นฉบบัแสดงค่ามดัจําหรอืค่าจองล่วงหน้าสําหรบัการ

เดนิทางหรอืทีพ่กัทีย่งัไมไ่ดใ้ชบ้รกิารหรอืใบแจง้หน้ีค่าปรบัทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

        4.  กรณกีารจีโ้ดยสลดัอากาศ 

          4.1  ตัว๋เครือ่งบนิ แสดงว่าผูเ้อาประกนัไดโ้ดยสารไปกบัเครือ่งบนิทีถู่กจีน้ัน้ 

          4.2  เอกสารยนืยนัการถูกจีเ้ครือ่งบนิ (ถา้ม)ี 

        5. กรณกีารล่าชา้ของการเดนิทาง  

5.1  ใบแจง้และยนืยนัการล่าชา้จากผูข้นส่งอธบิายเหตุของการล่าชา้ 

        6.  กรณคีวามสญูเสยีหรอืความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางส่วนตวั  

6.1  บนัทกึประจาํวนัของเจา้หน้าทีต่ํารวจตามทีผู่เ้อาประกนัไดแ้จง้ความไว ้

          6.2  เอกสารแสดงเหตุการณ์ที่ทําใหน่้าเชื่อว่ากระเป๋าเดนิทางสูญหายซึง่ออก

โดยผูข้นส่ง ผูจ้ดัการหรอืเจา้ของ 

6.3  เอกสารแสดงการชดใชข้องผูข้นส่ง ผูจ้ดัการหรอืเจา้ของสถานพาํนกันัน้ 

7.  ความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

7.1  กรณทีีบุ่คคลภายนอกเกดิการบาดเจบ็ 

           7.1.1  ใบรบัรองแพทยเ์กีย่วกบัการบาดเจบ็นัน้ 

          7.1.2  ใบแจง้น้ีค่ารกัษาพยาบาล 

                                   7.1.3  สําเนาบตัรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจบ็นัน้ พรอ้ม

รบัรองเอกสารถูกตอ้ง 

7.2  กรณทีรพัยส์นิของบุคคลภายนอกไดร้บัความเสยีหาย 

7.2.1 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ

กรณจีาํเป็นตอ้งซือ้ทรพัยส์นิจากเจา้ของทรพัยส์นินัน้ 

                  7.2.2  รปูถ่ายแสดงความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 

การรบัรู้ความเส่ียง 

 

การบัรูเ้ป็นกระบวนการทีบุ่คคลแปลความหมายจากความคดิและการสมัผสัโดยตคีวาม

เป็นข้อมูลของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมส่วนตัว ความคิดและความรู้สึกซึ่งแต่ละ

บุคคลจะไมส่ามารถรบัรูข้อ้มลูไดท้ัง้หมดขึน้อยูก่บัศกัยภาพและการเปิดรบัขอ้มลูของแต่ละคน 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550: 240) กล่าวเกีย่วกบัรายละเอยีดกระบวนการการรบัรู้

ไวดงัน้ี 

1. การเปิดรบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัเลอืกสรร (Selective exposure) เกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคเปิด

โอกาสใหข้อ้มลูเขา้มาสู่ตนเอง เช่น ผูช้มรายการโทรทศัน์อาจจะเลอืกเป็นช่องหรอื ออกจากหอ้ง

เมือ่ขา่วสารไมส่นใจ เป็นตน้ 
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2. การตัง้ใจรบัขอ้มลูทีไ่ดเ้ลอืกสรร (Selective attention) เกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคเลอืกจะ

ตัง้ใจรบัสิง่กระตุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความตัง้ใจรบัขอ้มลูต้องพยายาม

สรา้งงานใหม้ลีกัษณะเด่น น่าสนใจ เพื่อทาํใหผู้บ้รโิภคตัง้ใจรบัขา่วสารอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความเขา้ใจในขอ้มลูทีไ่ด้เลอืกสรร (Selective comprehension) หรอืการบดิเบอืน

ขอ้มลูที่ไดเ้ลอืกสรร (Selective distortion) ความเขา้ใจในขอ้มลูทีไ่ดเ้ลอืกสรร เป็นขัน้ตอนใน

การตีความหมายของข้อมูลที่ได้รบัว่าเข้าใจตรงตามที่กําหนดหรือไม่ หากเข้าใจจะนําไปสู่

ข ัน้ตอนของการตีความข้อมูล สําหรับการบิดเบือนข้อมูลที่ได้เลือกสรร หมายถึง การ

ตคีวามหมายของแต่ละบุคคลโดยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อของตนทีม่อียู่ อาจทําใหข้่าวสาร

บดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิ 

4. การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดเ้ลอืกสรร หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคจดจาํขอ้มลูบางส่วนทีเ่ขา้

ได้เหน็ ได้อ่าน หรอืได้ยนิ หลงัเกิดการเปิดรบัและเกิดความเขา้ใจแล้ว ซึ่งต้องพยายามสรา้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความทรงจําของผู้บริโภค โดยการส่งข้อมูลซํ้าๆ ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายใหเ้กดิความทรงจาํ และตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์

         

การจดัการความเส่ียงของผู้บริโภค 

         นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556:115) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคมกีารพฒันากลยทุธข์องตนเองเพื่อ

ลดความเสีย่งทีร่บัรู ้เป็นการเพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเมื่อทําการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ซึง่

ผูบ้รโิภคจะใชก้ลยทุธก์ารลดความเสีย่งหลากหลายกลยทุธด์งัต่อไปน้ี 

1.  การคน้หาขอ้มลู (Consumer Seek Information) 

ผู้บรโิภคจะทําการค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และกลุ่มผลติภณัฑ ์จากการสื่อสาร

แบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เช่น เพื่อน ครอบครวั หรอืใครก็ได้ที่

ความคดิเหน็ของเขามคี่าต่อผูบ้รโิภค จากพนักงานขาย และจากสื่อต่าง ๆ ผู้บรโิภคจะใช้เวลา

ไปกับการคิดหาทางเลือกและการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ให้มากยิง่ขึ้น เพื่อที่จะลด

ความรูส้กึเลีย่งจากการตดัสนิใจซือ้ในครัง้นัน้ลงได ้

2.  ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 

ผูบ้รโิภคหลกีเลี่ยงความเสี่ยงโดยการภกัดต่ีอตราสนิค้าที่ตนเองพงึพอใจมากกว่าที่จะ

ไปซือ้สนิคา้ใหมห่รอืตราสนิคา้ทีไ่มเ่คยทดลองใชม้าก่อน 

3.  การเลอืกจากภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ (Selecting Brand Image) 

ไม่มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ มแีนวโน้มที่จะเชื่อถือผลิตภณัฑ์ที่ตราสนิค้ามี

ชื่อเสยีงด ีและมกัจะคดิว่าตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงดจีะดแีละคุม้ค่ามากพอทีจ่ะซือ้ เพราะชื่อเสยีงดี

ช่วยรบัประกนัคุณภาพ การใช้งานที่ด ีและการบรกิารที่ด ีดงันัน้นักการตลาดจงึนิยมสรา้งตรา

สนิคา้ใหม้ชีื่อเสยีงเพื่อช่วยสนบัสนุนใหล้กูคา้รบัรูถ้งึคุณภาพ 
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4. การเลอืกจากภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ (Selecting Store Image) 

ในกรณีที่ผู้บรโิภคไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ เลย ผู้บรโิภคมแีนวโน้มที่จะ

เชื่อถอืในรา้นคา้ทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเพราะจะมัน่ใจไดว้่ารา้นคา้ทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่จีะมบีรกิารทีด่ี

ด้วยเช่นกนั ซึ่งหมายรวมถึงบรกิารรบัประกนั การคนืสนิค้า และการแก้ปญัหาในกรณีที่เกิด

ความไมพ่งึพอใจ นอกจากนัน้ยงัมัน่ใจว่ารา้นคา้น้ีไดม้กีารคดัสรรผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดเีขา้มา

ขายในรา้น 

5.  ผูบ้รโิภคซือ้รุน่ทีแ่พงทีสุ่ด (Consumer Buy the Most Expensive Model) 

ในกรณีที่ผู้บรโิภคเกิดความลงัเลสงสยั ผู้บรโิภคจะรู้สกึว่าผลติภณัฑร์ุ่นที่แพงที่สุดจะ

เป็นผลติภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดโดยเฉพาะคุณภาพดทีีสุ่ด 

6. ผูบ้รโิภคคน้หาความมัน่ใจ (Consumer Seek Reassurance) 

ผู้บรโิภครู้สกึไม่แน่ใจเกี่ยวกบัทางเลอืกว่าเป็นทางเลือกที่ดพีอแล้วหรอืยงั จะค้นหา

ความมัน่ใจจากการรบัประกนัทีจ่ะไดค้นืเงนิในกรณีทีไ่ม่พงึพอใจ ผลการทดสอบจากภาครฐัและ

ภาคเอกชน และการทดลองก่อนการซือ้แนวคดิความเสีย่งทีร่บัรูน้ี้ สามารถนําไปประยุกต์ใชก้บั

การแนะนําผลติภณัฑใ์หมไ่ดเ้ป็นอย่างด ีเพราะผูบ้รโิภคทีร่บัรูค้วามเสีย่งสูงจะมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้

ผลิตภณัฑ์ใหม่หรอืนวตักรรมใหม่น้อยกว่าผู้บรโิภคที่รบัรู้ถึงความเสี่ยงตํ่า ซึ่งนักการตลาด

จะตอ้งใชก้ลยทุธล์ดความเสีย่ง เช่นการสรา้งชื่อเสยีงตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี

จดัจําหน่ายผ่านร้านค้าที่มชีื่อเสียง ให้ข้อมูลผ่านการโฆษณา นําเสนอผลการทดสอบ การ

รบัประกนั และอื่น ๆ 

 

ความหมายของความเส่ียงภยั 

ความเสีย่งภยั หมายถงึ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยทีเ่รา

ไม่สามารถจะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ซึง่อาจจะเกดิจากความตัง้ใจหรอืไม่ไดต้ัง้ใจในการ

กระทํานัน้ ๆ โดยมภียัเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสยีหายและมภีาวะภยัที่เป็นปจัจยัที่ทําให้

เกดิความเสีย่งภยัไดเ้พิม่ขึน้ 

         การรบัรูค้วามเสี่ยงคอื ความสามารถในการประเมนิค่าความเสีย่งทีผู่้บรโิภคต้องเผชญิ

ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร  ซึง่การมคีวามสามารถดงักล่าวทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคมี

ผลกระทบทาํใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคแตกต่างกนัไป (ชนิตวส์รณ์  ตรวีทิยาภมู ิ2551 : ออนไลน์) 

         ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ(2550:308) กล่าวว่า การรบัรูค้วามเสี่ยง หมายถงึ การที่

ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่ซือ้ผลติภณัฑไ์ป  โดยตราสนิคจ้ะเป็นหลกัประกนัตวั

ผลติภณัฑ์ทําให้ลดความเสี่ยงในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์ ผู้บรโิภคอาจรบัรู้ถงึความเสี่ยงที่

แตกต่างกนัในการซือ้สนิคา้และบรโิภคผลติภณัฑ ์

         ในปจัจุบนัการประกนัภยัถือเป็นสิ่งที่สําคญัต่อประชาชนอย่างหน่ึง เพราะช่วยเป็น

หลกัประกนัความมัน่คงใหก้บัชวีติและทรพัยส์นิแก่ผูเ้อาประกนัและครอบครวั ทัง้ยงัช่วยแบ่งเบา
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ภาระให้กบัสงัคม ประชาชนจําวนไม่น้อยจงึเลอืกที่จะจดัการความเสีย่งภยัของตนเองด้วยการ

ทาํประกนัภยั 

 

ภยันัน้สามารถแบ่งประเภทได ้3 ประเภทดงัน้ี 

1. ภยัจากธรรมชาต ิหมายถงึ ภยัทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมนุษยไ์ม่สามารถควบคุม

ได ้

2. ภยัจากมนุษย ์หมายถงึ ภยัทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํของมนุษย ์ 

3. ภยัจากเศรษฐกจิ หมายถงึ ภยัทีเ่กดิขึน้จากสภาพเศรษฐกจิ 

 

ประเภทของความเส่ียงภยั 

นเรศ สถติยพงศ(์2558:12) ความเสีย่งภยันัน้สามารถจาํแนกได ้4 ประเภทดงัน้ี 

1. ความเสีย่งภยัทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายทีส่ามารถวดัค่าเป็นตวัเงนิไดแ้ละไม่สามารถ

วดัค่าเป็นตวัเงนิได ้ 

ความเสีย่งภยัทีส่ามารถวดัค่าเป็นตวัเงนิได ้คอื สถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอนซึง่เมื่อ

เผชญิกบัความเสยีหายที่เกดิขึน้แลว้สามารถตคี่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์นัน้เป็น

ตวัเงนิไดแ้ต่ความเสีย่งภยัทีไ่ม่สามารถวดัค่าเป็นตวัเงนิได ้คอื สถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน

ซึง่เมือ่เผชญิกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ไมส่ามารถตคี่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์

นัน้เป็นตวัเงนิได ้

2. ความเสีย่งภยัทีผ่นัแปรไดแ้ละความเสีย่งภยัทีค่งที ่

ความเสี่ยงภยัที่ผนัแปรได้ คอื ความเสีย่งภยัที่เกดิมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ทางเศรษฐกจิทีอ่าจส่งผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อสถานะของเจา้ของทรพัยส์นิแต่ความเสีย่ง

ภยัที่คงที่ คอื ความเสี่ยงภยัที่เกดิจากสาเหตุอื่น ๆ โดยไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ทางเศรษฐกจิ 

3. ความเสีย่งภยัพืน้ฐานและความเสีย่งภยัจาํเพาะ 

ความเสีย่งภยัพืน้ฐาน คอื ความเสีย่งภยัที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืส่งผลกระทบต่อ

บุคคลหรอืกลุ่มคนจํานวนมากแต่ความเสี่ยงภยัจําเพาะ คอื ความเสี่ยงภยัที่ก่อให้เกิดความ

เสยีหายหรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 

4. ความเสีย่งภยัทีแ่ทจ้รงิและความเสีย่งภยัทีมุ่ง่เกง็กําไร 

ความเสีย่งภยัทีแ่ทจ้รงิ คอื ความเสีย่งภยัทีม่โีอกาสจะเกดิความเสยีหายถ้าหากเกดิภยั

ขึน้หรอืไม่เกดิความเสยีหายหากไม่เกดิภยัขึน้แต่ความเสีย่งภยัทีมุ่่งเกง็กําไร คอื ความเสีย่งภยั

ที่มโีอกาสจะเกิดความเสยีหายถ้าหากเกิดภยัขึ้นหรอืไม่เกิดความเสียหายที่มโีอกาสขาดทุน 

เสมอตวัหรอืไดก้ําไรโดยความเสยีงภยัทีแ่ทจ้รงินัน้สามารถแบ่งได ้3 กรณดีงัน้ี 
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4.1 ความเสีย่งภยัทีเ่กดิต่อบุคคล เป็นความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อบุคคลนัน้ ๆ ซึง่บุคคลนัน้อาจจะเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรหรอืจากการไมม่รีายได ้

4.2 ความเสี่ยงภยัที่เกิดแก่ทรพัย์สนิ เป็นความเสี่ยงภยัที่ก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อทรพัยส์นิ ซึง่สามารถเกดิความเสยีหายไดท้างตรงและความเสยีหายทางออ้ม 

4.3 ความเสี่ยงภยัตามความรบัผิด เป็นความเสี่ยงภยัที่บุคคลหรอืธุรกิจอาจ

กระทาํลาํเมดิต่อผูอ้ื่นทีเ่ป็นบุคคลภายนอกและตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

        

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

ฐิติวดี ชัยวัฒน์(2556:21)การบริหารความเสี่ยงภัย คือ แผนการและกระบวนการ

กําหนดกลยทุธแ์ละการดําเนินงานอย่างเป็นระบบในการระบุเหตุการณ์ทีก่่อให้เกดิวามเสีย่งภยั 

และประเมนิความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อบุคคลหรอืองคก์รรวมทัง้เป็นการเลอืกวธิี

บรหิารความเสีย่ง และนําวธิทีีเ่ลอืกไดไ้ปปฎบิตัเิพื่อลดหรอืขจดัความเสีย่งภยัทีส่่งผลในเชงิลบ

ใหห้มดไป หรอืช่วยบรหิารความเสีย่งภยัใหอ้ยูใ่นระบบดบัทีบุ่คคลหรอืองคก์รสามารถยอมรบัได ้

(risk appetite)  

 
ภาพที ่1 กระบวนการบรหิารความเสีย่งภยั  (Risk Management Process) 

ทีม่า: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) กรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งภยัขององคก์รเชงิบรูณาการ, พ.ศ.2547 
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กระบวนการการบริหารความเส่ียงภยั (Risk Management Process)  

1. กําหนดวตัถุประสงคใ์นการบรหิารความเสีย่งภยั (Objective Setting) 

ความเสีย่งภยัอาจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาดงันัน้ ความมกีารกําหนดวตัถุประสงค์ที่แน่ชดั

ในการบรหิารความเสีย่งภยัทีบุ่คคลหรอืองคก์รมุ่งหวงั โดยกรอบบรหิารความเสีย่งภยัของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ไดมุ้่งเน้น

การกําหนดวตัถุประสงค์ของการบรหิารความเสี่ยงภยั 4 ด้านคือ 1. ด้านกลยุทธ์ (strategy) 

เกี่ยวกบัการกําหนดเป้าหมายซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนต่อพนัธกจิขององค์กร  2. ด้านการ

ดําเนินงาน (operation) เกี่ยวข้องกบัการใช้ทรพัยากรขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพและเกิด

ประสทิธผิล  3. ดา้นการรายงานผล (reporting) เกีย่วขอ้งกบัความน่าเชื่อถอืของการรายงานผล

และ  4. ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance) เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติาม

กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองค์กร เพื่อให้กระบวนการบรหิารความ

เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้และนําไปปฏบิตัต่ิอไปนัน้มเีป้าหมายทีแ่น่นอน ไม่หลงทศิทางและสอดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน์และวตัถุประสงคห์ลกัของบุคคลหรอืองคก์รทีไ่ดต้ัง้ไวต้ัง้แต่แรก 

2. การระบุความเสีย่งภยั (Risk Identification)  

การระบุดชันีชีว้ดัความเสีย่งภยัหลกั (key risk indicators (KRI(s)) ทีม่าของความเสีย่ง

ภยัและความเสียหาย ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงภยันัน้ ๆ จะมผีลกระทบทัง้

โอกาส และ/หรือมูลค่าความเสียหาย  และข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยในการ

ประเมนิความเสีย่งภยัในขัน้ตอนต่อไป 

การที่จะระบุเหตุการณ์ใดเป็นความเสี่ยงภัยหรือไม่นั ้นควรต้องพิจารณาจาก

วตัถุประสงค์ที่บุคคลหรอืองค์กรได้ตัง้เอาไว้เป็นหลกั และหากเหตุการณ์ใดมผีลกระทบทําให้

บุคคลหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ได้ตัง้ไว้เพียงข้อใดข้อหน่ึง ก็จะถือว่า

เหตุการณ์เหลา่นัน้เป็นความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้ 

3. การประเมนิและจดัอนัดบัความเสีย่งภยั (Risk Assessment and Ranking) 

กระบวนการขัน้ต่อมาหลงัจากที่ผู้บรหิารความเสี่ยงภยัสามารถระบุความเสี่ยงภยัได้

แล้วก็คอืการประเมนิระดบัของความเสี่ยงภยัและจดัอนัดบัของความเสี่ยงภยัซึ่งการประเมนิ

ระดบัของความเสี่ยงภยัต้องใช้ข้อมูล 2 ปจัจยั คือ 1. ความถี่หรอืความน่าจะเป็นในการเกิด

ความเสีย่งภยั (frequency or likelihood or probability:  Prob)  ซึง่อาจแบ่งระดบัของโอกาส

หรอืความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงภยัออกเป็น 3 ถงึ 5 ระดบั (แล้วแต่ความละเอยีดที่

ผู้บรหิารความเสี่ยงภยัต้องการประเมนิ) คอื ตัง้แต่โอกาสหรอืความน่าจะเป็นน้อยมากในการ

เกดิความเสีย่งภยัไปจนถงึโอกาสหรอืความน่าจะเป็นมากทีสุ่ดในการเกดิความเสีย่งภยั และ 2. 

ผลกระทบหรอืมลูค่าความเสยีหาย  หรอืความรุนแรงของผลลพัธข์องความเสีย่งภยั (impact or 

severity: S) ซึง่อาจแบบระดบัของความรุนแรงทีเ่ป็นผลลพัธข์องความเสีย่งภยัออกเป็น 3 ถงึ 5 

ระดบั (และแต่ความละเอยีดทีผู่บ้รหิารความเสีย่งภยัต้องการประเมนิ) คอื ตัง้แต่ผลกระทบหรอื
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มลูค่าความเสยีหายหรอืความรุนแรงน้อยมาก ไปจนถงึผลกระทบหรอืมลูค่าความเสยีหายหรอื

ความรุนแรงมากที่สุด และผลกระทบที่นํามาพจิารณานัน้จะพจิารณาถงึผลกระทบที่เกดิขึ้น 4 

มติดิว้ยกนั คอื 

a.  ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกดิขึน้นัน้มผีลกระทบต่อการบาดเจบ็หรอืชวีติของ

ตนเอง/บุคคลในองคก์รมากน้อยเพยีงใด 

b.  ผลกระทบของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มผีลต่อความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อรายได ้

กําไร หรอืทรพัยส์นิของตนเอง/องคก์รมากน้อยเพยีงใด 

c.  ผลกระทบของเหตุการณ์ ทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมหรอืสงัคมและ

ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกมากน้อยเพยีงใด 

        d.  ผลประทบของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มผีลต่อชื่อเสยีงของตนเอง/องคก์รมากน้อยเพยีงใด 

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงตวัอยา่งระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์เชงิปรมิาณ 

 

ระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชงิปรมิาณ 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกดิ คาํอธบิาย 

5 สงูมาก 1 เดอืนต่อครัง้หรอืมากกว่า 

4 สงู 1-6 เดอืนต่อครัง้แต่ไมเ่กนิ 5 ครัง้ 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครัง้ 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครัง้ 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครัง้ 

 

ตารางที ่4 ตารางแสดงตวัอยา่งระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์เชงิคุณภาพ 

 

ระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชงิคุณภาพ 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกดิ คาํอธบิาย 

5 สงูมาก มโีอกาสในการเกดิเกอืบทุกครัง้ 

4 สงู มโีอกาสในการเกดิค่อนขา้งสงูหรอืบ่อย ๆ 

3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิบางครัง้ 

2 น้อย อาจมโีอกาสเกดิแต่นาน ๆ ครัง้ 

1 น้อยมาก มโีอกาสเกดิในกรณยีกเวน้ 
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ตารางที ่5 ตารางแสดงตวัอยา่งระดบัของผลกระทบเชงิปรมิาณ 

 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ง (Impact) เชงิปรมิาณ 

ระดบั ผลกระทบ คาํอธบิาย 

5 สงูมาก >10 ลา้นบาท 

4 สงู >2.5 แสนบาท – 10 ลา้นบาท 

3 ปานกลาง >50,000 – 2.5 แสนบาท 

2 น้อย >10,000 – 50,000 บาท 

1 น้อยมาก ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

 

ตารางที ่6 ตารางแสดงตวัอยา่งระดบัของผลกระทบเชงิคุณภาพ 

 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ง (Impact) เชงิคุณภาพ 

ระดบั ผลกระทบ คาํอธบิาย 

5 รนุแรงทีสุ่ด มกีารสญูเสยีทรพัยส์นิอยา่งมหนัต ์มกีารบาดเจบ็ถงึ

ชวีติ 

4 ค่อนขา้งรุนแรง มกีารสญูเสยีทรพัยส์นิมาก มกีารบาดเจบ็สาหสัถงึขัน้

พกังาน 

3 ปานกลาง มกีารสญูเสยีทรพัยส์นิมาก มกีารบาดเจบ็สาหสัถงึขัน้

หยดุงาน 

2 น้อย มกีารสญูเสยีทรพัยส์นิพอสมควร มกีารบาดเจบ็รุนแรง 

1 น้อยมาก มกีารสญูเสยีทรพัยส์นิเลก็น้อย ไมม่กีารบาดเจบ็รุนแรง 
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ภาพที ่2  ตวัอยา่งระดบัของความเสีย่ง  

ทีม่า : แนวทาง/กรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร (http://www.itgthailand.com/tag/risk- 

        assessment-matrix/) 

 

4. การสรรหาวธิกีารทางเลอืกต่างๆ ทีส่ามารถใชเ้พื่อการบรหิารความเสีย่งภยั(Finding  

Alternative Risk Management Techniques) 

ข้นตอนที่สี่ของการบรหิารความเสี่ยงภยัคอื การสรรหาวธิกีารต่างๆ สามารถใช้เพื่อ

บรหิารความเสีย่งภยั  ซึง่วธิหีลกัๆ ในการบรหิารความเสีย่งภยัมอียู่  2 วธิคีอื การควบคุมความ

เสีย่ภยั (risk control) และการสรรหาเงนิมาเพื่อใชจ้ดัการความเสีย่งภยั (risk financing) 

4.1 การควบคุมความเสีย่งภยั (Risk Control) 

การควบคุมความเสี่ยงภยัมจีุดประสงค์ คอื เพื่อต้องการลดต้นทุนของความ

เสยีหาย  (Prob) ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ซึง่การลดโอกาสหรอืความน่าจะเป็น สามารถทํา

ไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ หลายวธิ ี

4.2 การสรรหาเงนิเพื่อมาจดัการความเสีย่งภยั (Risk Financing)  

วธิกีารน้ีเป็นการจดัสรรหาเงนิทุนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง เพื่อ

ช่วยบรรเทาความเสีย่งภยัหรอืขจด้ความเสีย่งภยับางประเภทใหห้มดไป โดยวธิกีารต่างๆ  
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การคดัเลอืกวธิกีารจดัการความเสีย่งภยัทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Selecting Most Appropriate 

Risk Management Technique(s)) 

หลงัจากวธิกีารสรรหาวธิกีารต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการบรหิารความเสี่ยงภยัซึ่งทําได้

หลายวธิ ีดงันัน้จงึควรเลอืกวธิทีี่เหมาะสมที่สุดกบับุคคลหรอืองค์กรนัน้ๆ  ที่ประสบกบัความ

เสีย่งภยั โดยควรคํานึงถงึค่าใชจ้่ายในการจดัการความเสีย่งภยัเน่ืองจากการบรหิารความเสีย่ง

ภยันัน้ไม่ว่าจะใช้วธิใีดในการจดัการความเสี่ยงภยั ต้องคํานึงถุงต้นทุนหรอืค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะ

เกดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มต่อบุคคลหรอืองค)์ ในการบรหิารความเสีย่งภยั โดยเปรยีบเทยีบ

กบัผลตอบแทนหรอืประโยชน์ที่จะได้จากการบรหิารความเสี่ยงภยัใหม้คีวามเหมาะสมและคุ้ม

ทุน 

การนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่เลือกได้ไปปฏิบัติ ( Implementing Risk 

Management Plans) 

เมือ่ไดว้ธิใีนการบรหิารความเสีย่งภยัทีเ่หมาะสมทีสุ่ด นักบรหิารความเสีย่งภยัจะนําเอา

วธิเีหล่านัน้ไปปฏบิตัใิชใ้นการจดัการความเสีย่งภยัตามแผนทีไ่ดด้ําเนินการไว ้แผนการบรหิาร

ความเสี่ยงภยันัน้ผู้บริหารความเสี่ยงภยัควรกําหนดแผนดําเนินงานอย่างละเอียดและแบ่ง

ระยะเวลาในการดําเนินงานออกเป็นช่วงต่าง ๆ ซึ่งการระบุรายละเอียดของแผนการบรหิาร

ความเสี่ยงภยัออกเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้บุคคลหรอืองค์กรตรวจสอบผลการดําเนินงานจรงิใน

การบรหิารความเสี่ยงภยัว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้ระบุไว้หรอืไม่เพื่อช่วยให้การปฏบิตัิการ

บริหารความเสี่ยงภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้สามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งภยัต่างๆ ดว้ย 

การตดิตามผลลพัธแ์ละทบทวนการบรหิารความเสีย่งภยั (Monitoring and Review) 

หลักจากที่ บุคคลหรือองค์กรได้ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงภัยไประยะหน่ึง 

ตวัอย่างเช่น 1 เดอืน หรอื 3 เดอืน ผู้บรหิารความเสี่ยงภยัควรติดตามและกลบัมาทบทวนดู

ผลลพัธ์ที่ได้จากการบรหิารความเสี่ยงภยัว่ามคีวามเหมาะสมและได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการ

หรอืไม่ รวมทัง้ผลลพัธ์ที่ได้จากการบรหิารความเสี่ยงภยัได้ช่วยให้บุคคคลหรอืองค์กรบรรลุ

วตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไวห้รอืไมแ่ละมากน้อยเพยีงใด 
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พฤติกรรมการซ้ือ 

 

        ความหมายของพฤติกรรมการซ้ือ 

Schiffman, Kanuk และ Lazar, 2007(อ้างถงึใน นภวรรณ คณานุรกัษ์, 2556) ไดใ้ห้

ความหมายไว้ว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถงึ พฤติกรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกมาในลกัษณะ

ของการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิ และการทิง้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผู่บ้รโิภคคาดหวงั

ว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

อดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล,(2550:3) ได้ให้คําจํากดัความว่า พฤติกรรม

ผู้บรโิภค หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทําเพื่อให้ได้สนิค้าหรอืบรกิารมาเพื่อบรโิภค 

ตลอดจนรวมไปถงึการบรโิภคดว้ย 

กล่าวโดยสรุปแลว้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระทําหรอืการแสดงออกของแต่

ละบุคคลทีแ่สดงต่อสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ    

พฤติกรรมผู้บรโิภคนัน้เกิดจากการที่ผู้บรโิภคคํานึงถึงผลประโยชน์ที่สูงสุดที่คาดว่า

ตนเองจะได้รบัโดยอาจได้รบัอิทธิพลจากคนในครอบครวั สื่อ สภาพแวดล้อม หรอืเกิดจาก

อารมณ์ แสดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้สามารถเกดิไดจ้ากปจัจยัหลาย ๆ ดา้น ทําใหเ้กดิ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ โดยที่มขี ัน้ที่หน่ึงคอื ขัน้นําเขา้ (Input Stage) ซึง่จะมอีทิธพิลต่อ

ความตอ้งการผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค โดยไดร้บัอทิธพิลมาจากกจิกรรมทางการตลาดของบรษิทั

และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทัง้จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขัน้ต่อมาคอื 

ขัน้กระบวนการ (Process Stage) เป็นขัน้ตอนทีผู่้บรโิภคตดัสนิใจซื้อ ซึง่ผู้บรโิภคแต่ละคนมี

ปจัจยัด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อรวมกับขัน้ที่หน่ึงแล้วจะส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการ

ตระหนกัถงึความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลูก่อนการซือ้และการประเมนิทางเลอืก และขัน้สุดทา้ย

คอื ขัน้ผลลพัธ ์(Output Stage) เป็นการเกดิขึน้หลงัจากการทาํการตดัสนิใจซือ้แลว้ 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด (STP)  

 

เน่ืองจากผลติภณัฑป์ระกนัภยัเป็นผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะพเิศษและไม่มสีิง่ใดมาทดแทน

ได้ ดงันัน้แต่ละบรษิทัต่างก็ต้องใช้เครื่องมอื STP มาช่วยในการวเิคราะหก์ลยุทธ์ในอดตีและ

กําหนดกลยทุธท์างการตลาดในอนาคตเพื่อใหบ้รรลุไดต้ามเป้าหมาย 

การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) คอื การกําหนดและแบ่งกลุ่มผูซ้ือ้ทีม่คีวามต้องการ

และความชอบคลา้ยกนัเป็นกลุ่มโดยใชส้่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่ม (ประเสรฐิ 

ศริเิสรวีรรณ, 2556) 
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การแบ่งส่วนหรอืกลุ่มตลาดนัน้จะทําให้จะทําใหบ้รษิทัสามารถกําหนดทศิทางของกลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัได ้ซึง่การแบ่งส่วนหรอืกลุ่มตลาดนัน้ตอ้งกําหนดใหช้ดัเจนเพื่อใหท้ีจ่ะ

ทาํใหก้ารกําหนดกลยทุธก์ารตลาดของแต่ละตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  การแบ่งส่วนตลาดที่

ดนีัน้จะต้องสามารถวดัลกัษณะของตลาดได้เพื่อจะได้ทราบขอ้มลูของลูกคา้ ต้องเป็นตลาดที่มี

ขนาดใหญ่เพยีงพอที่จะเมื่อลงทุนไปแล้วจะสามารถสร้างผลกําไรได้ ต้องสามารถเขา้ถึงและ

ดําเนินกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าได้ และเมื่อทําการแบ่งส่วนตลาดแล้วต้องสามารถสร้างความ

แตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

กระบวนการแบ่งส่วนตลาดนัน้สามารถทําการแบ่งไดด้งัน้ี 

1.  บรษิทัจะตอ้งทาํการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในอดตีของธุรกจิ (SWOT) เพื่อทีจ่ะทํา

ใหท้ราบถงึศกัยภาพของบรษิทัซึง่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของธุรกจินัน้จะทําใหม้องเหน็ถงึ

จดุแขง็และจดุอ่อนซึง่เป็นปจัจยัภายในของบรษิทั โอกาสและอุปสรรคซึง่เป็นปจัจยัภายนอกของ

บรษิทั 

2. วเิคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกคา้และเลอืกเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ซึง่การแบ่งกลุ่ม

ลกูคา้นัน้จะทาํใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีว่างไวไ้ด ้

2.1 ปจัจยัทางภูมศิาสตร์ เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพื้นที่ที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภค 

เน่ืองจากมสีมมตฐิานว่าผูบ้รโิภคที่อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัน่าจะต้องมคีวามต้องการที่คล้ายคลงึกนั 

เช่นพืน้ที ่ขนาดเมอืง ความหนาแน่นของประชากร หรอืภมูภิาค 

2.2 ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์เป็นการใช้ขอ้มูลสถติทิางประชากรศาสตรม์าอ้างอิง 

เช่น อายุ เป็นสิง่ที่นิยมในการใช้เป็นปจัจยัแรกในการแบ่งเน่ืองจากแต่ละช่วงอายุจะบอกถึง

พฤตกิรรมและความตอ้งการของผู้บรโิภคไดม้ากทีสุ่ด เพศ เป็นสิง่ทีส่ามารถใชร้ะบุถงึถงึความ

ต้องการและพฤตกิรรมของแต่ละกลุ่มไดอ้กีปจัจยัหน่ึง เพราะผลติภณัฑบ์างประเภทจะจาํแนก

ส่วนตลาดตามแต่ละเพศ และยงัมปีจัจยัอื่นอกีดงัน้ี สถานภาพ รายได ้การศกึษาฯ 

2.3 ปจัจยัทางจติวทิยา เป็นการวดัโดยใชก้ารวเิคราะหจ์ากวถิกีารดําเนินชวีติเพราะแต่

ละบุคคลมคีนสนใจ ความชอบในแต่ละกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั 

2.4 ปจัจยัทางพฤตกิรรมการซือ้ เป็นปจัจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิสถานการณ์ว่าผูบ้รโิภค

จะซือ้หรอืใชบ้รกิารใด โดยใชพ้ฤตกิรรมต่าง ๆ เช่น โอกาสในการซือ้ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั อตัรา

การใชผ้ลติภณัฑห์รอืทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์

 

การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) คือ การคัดเลือกส่วนตลาดที่จะเข้าไป

ดาํเนินงานโดยเลอืกจากการแบ่งกลุ่มลกูคา้ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑห์รอืบรษิทั 

การคดัเลือกตลาดเป้าหมายนัน้จะต้องทําการประเมนิตลาดแต่ละส่วนก่อน แล้วจึง

ตดัสนิใจเลอืกส่วนตลาดเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมคีวามต้องการไม่เหมอืนกนั หากบรษิทัไม่ทํา

การคดัเลอืกตลาดเป้าหมายจะทําใหบ้รษิทัเสยีเวลาและเสยีเงนิลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง
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การประเมนิและคดัเลอืกส่วนตลาดนัน้จะต้องพจิารณาถงึศกัยภาพในการเตบิโต ความสามารถ

ในการทํากําไรและต้องเผชญิกบัความเสี่ยงทีไ่ม่สูง ทัง้น้ียงัต้องคํานึงถงึวตัถุประสงค์ของการ

ดําเนินธุรกจิด้วยว่ามคีวามสอดคล้องกนัหรอืไม่กบัส่วนตลาดที่ต้องการ ซึ่งการคดัเลอืกส่วน

ตลาดนัน้มกีารคดัเลอืกส่วนตลาดเป้าหมายได ้5 ประเภทดงัน้ี 

1. ตลาดทีมุ่่งเฉพาะส่วนเดยีว (Single-Segment Concentration) เป็นการเลอืกตลาดที่

มุง่ตลาดเฉพาะส่วน เพื่อทาํใหเ้กดิความชดัเจนในธุรกจิ 

2. ตลาดที่เพื่อสรา้งความเชี่ยวชาญ (Selective Specialization) เป็นการเลอืกส่วน

ตลาดหลายส่วนที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการดําเนินธุรกจิมากกว่า 1 ส่วนตลาดซึ่งเป็น

ธุรกจิหลายทางทีต่นเองถนดั 

3. ตลาดทีเ่น้นความเชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑ ์(Product Specialization) เป็นการเลอืก

ส่วนตลาดหลายส่วนเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มที่มุ่งเฉพาะผลิตภัณฑ์หน่ึง

ประเภท 

4. ตลาดทีเ่น้นความเชีย่วชาญดา้นตลาด/ลูกคา้ (Market Specialization) เป็นการเลอืก

ส่วนตลาดหลายส่วนเพื่อใหค้รอบคลุมทุกผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองกบัความต้องการของ

ลกูคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

5. ตลาดทุกส่วนเพื่อครอบคลุมตลาดทัง้หมด (Full Market Coverage) เป็นการเลอืก

ส่วนตลาดทุกส่วนทัง้หมดทีม่อียู ่ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่จะต้องใชก้ลยุทธท์ีต่้อง

สรา้งความแตกต่างหรอืตอ้งไมแ่ตกต่างเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ได ้

 

การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) คือ การวางจุดยนืหรอืวางตําแหน่ง

ทางการตลาดเป็นการกําหนดและสื่อสารประโยชน์หรือจุดขายในตลาดแต่ละเป้าหมายซึ่ง

แตกต่างจากคู่แขง่รายอื่น (ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ, 2556) 

การวางจุดยนืทางการตลาดนัน้เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภณัฑ์เพื่อให้

ผลติภณัฑส์ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้จงึตอ้งทําการสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหลู้กคา้จดจาํและ

มทีศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์ซึง่การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑน์ัน้อาจสามารถทําไดโ้ดยการสรา้ง

ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์เพราะว่าผลติภณัฑน์ัน้จะต้องแตกต่างจากคู่แข่งทัง้ด้านรูปแบบ 

รูปลกัษณ์ ด้านสมรรถนะ ด้านความคงทน ด้านการออกแบบ ด้านความน่าเชื่อถือฯ และยงั

สามารถสรา้งความแตกต่างไดอ้กีทัง้ทางดา้นการบรกิาร ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์และดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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ตารางที ่7 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 

ผลงานน้ี

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปร

ใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร

จากผลงานน้ี 

อดุลย ์จาตุรงคกุล พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, 

2543 ; 185 

ความรู ้ ขา่วสารทีเ่กบ็ไวใ้นความทรง

จาํ 

บลมู และคณะ 

(Bloom and 

Other) 

Handbook on 

Formation and 

Summative of 

Student Learning, 

1956 ; 271 

ความเขา้ใจ ความสามารถทีข่ยายความรู้

ความจาํใหไ้กลออกไปจาก

เดมิอยา่งสมเหตุสมผล 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์

และคณะ 

กลยทุธก์ารตลาด

และการบรหิาร

เชงิกลยทุธโ์ดยมุง่ที่

ตลาด,2550 ; 240 

การรบัรู ้ ขัน้ตอนของการรบัรูน้ัน้ตอ้ง

เกดิจากบุคคลตอ้งเกดิจาก

การเปิดรบั การตัง้ใจรบัรู ้

ความเขา้ใจและตอ้งเกบ็

รกัษาขอ้มลูเพื่อทีจ่ะไดเ้กดิ

กระบวนการในการตดัสนิใจ

ต่อไป 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์

และคณะ 

กลยทุธก์ารตลาด

และการบรหิาร

เชงิกลยทุธโ์ดยมุง่ที่

ตลาด,2550 ; 240 

การรบัรูค้วาม

เสีย่ง 

การทีผู่บ้รโิภคเกดิการรบัรู้

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑน์ัน้ไป 

นภวรรณ คณานุ

รกัษ ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, 

2556 ; 115 

การจดัการความ

เสีย่งของผูบ้รโิภค 

การจดัการความเสีย่งของ

ผูบ้รโิภคนัน้จดัทําขึน้

เพื่อทีจ่ะลดความเสีย่งที่

สามารถรบัรูไ้ดแ้ละเพื่อเพิม่

ความมัน่ใจในการตดัสนิใจ

เลอืกผลติภณัฑ ์

 

 
 



28 
 

ตารางที ่7 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 

ผลงานน้ี

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปร

ใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร

จากผลงานน้ี 

นเรศ สถติยพงศ ์ เอกสารประกอบการ

สอน 

ประเภทของ

ความเสีย่งภยั 

ความเสีย่งภยัสามารถแบ่ง

ได ้4 ประเภทคอื ความเสีย่ง

ภยัทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ทีส่ามารถวดัค่าเป็นตวัเงนิ

ไดแ้ละไมส่ามารถวดัค่าเป็น

ตวัเงนิได,้ ความเสีย่งภยัที่

ผนัแปรไดแ้ละความเสีย่งภยั

ทีค่งที ่, ความเสีย่งภยั

พืน้ฐานและความเสีย่งภยั

จาํเพาะและ 4. ความเสีย่ง

ภยัทีแ่ทจ้รงิและความเสีย่ง

ภยัทีมุ่ง่เกง็กําไร 

ฐติวิด ีชยัวฒัน์ การบรหิารความ

เสีย่งภยัและการ

ประกนัในศตวรรษที่

21,2556 ; 21 

การบรหิารความ

เสีย่งภยัและ

กระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง

ภยั 

กระบวนการทีใ่ชใ้นการ

บรหิารจดัการใหโ้อกาสทีจ่ะ

เกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง

ลดลง ซึง่มแีนวทาง 7 

ขัน้ตอนในการบรหิารความ

เสีย่ง 
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ตารางที ่7 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 

ผลงานน้ี

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปร

ใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร

จากผลงานน้ี 

นภวรรณ คณานุ

รกัษ ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

,2556 ; 1 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

หมายถงึ พฤตกิรรมที่

ผูบ้รโิภคแสดงออกมาเพื่อ

ตอบสนองกบัความตอ้งการ

ของตวัเองซึง่พฤตกิรรมที่

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจกระทําจะ

เป็นตวัแบ่งกลุ่มประชากร 

อดุลย ์จาตุรงคกุล

และดลยา จาตุรง

คกุล 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

,2550 ; 3 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ที่

บุคคลกระทาํเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้

หรอืบรกิารมาเพื่อบรโิภค 

ตลอดจนรวมไปถงึการ

บรโิภคดว้ยซึง่พฤตกิรรมที่

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจกระทําจะ

เป็นตวัแบ่งกลุ่มประชากร 

ประเสรฐิ ศริเิสรี

วรรณ 

เอกสารประกอบการ

สอนการแบ่งส่วน

ตลาด,2556 ; 1 

Segmentation Segmentation คอื การ

กําหนดและแบ่งกลุ่มผูซ้ือ้ทีม่ ี

ความตอ้งการและความชอบ

คลา้ยกนัเป็นกลุ่มโดยใชส้่วน

ประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกนัในกลุ่มเพราะ

การแบ่งกลุ่มนัน้จะช่วยให้

สามารถแบ่งกลุ่มประชากรที่

ตอ้งการสนิคา้ไดช้ดัเจนขึน้ 
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ตารางที ่7 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 

ชือ่ผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 

ผลงานน้ี

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปร

ใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร

จากผลงานน้ี 

ประเสรฐิ ศริเิสรี

วรรณ 

การแบ่งสว่นตลาด

,2556 ; 1 

Positioning Positioning คอื การวาง

ตําแหน่งทางการตลาดซึง่

เป็นการกําหนดและสื่อสาร

ประโยชน์หรอืจดุขายใน

ตลาดแต่ละเป้าหมายซึง่

แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น

เมือ่วางตําแหน่งสนิคา้ตรง

กบักลุ่มประชากรเป้าหมาย

แลว้สนิคา้จะไดร้บัความ

สนใจจากกลุ่มลกูคา้มากขึน้ 

 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ ที่ได้นําเป็น

ประเดน็ในการศกึษามดีงัน้ี 

อมรรัตน์ ภูริผล(2548) ได้ศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางของธุรกจินําเทีย่วในกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาพฤตกิรรม

การซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งธุรกจินําเทีย่วในกรุงเทพมหานคร

และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานซึง่สถติทิีท่ดสอบ Chi-square มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 พบว่า  

         1.  ปจัจยัที่ใชใ้นการพจิารณาซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้าน

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัประกนัภยัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุ

ระหว่างเดนิทางด้านประเภทบรษิัทประกันภยัแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ส่วนปจัจยัที่ใช้ในการพิจารณาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างดินทางด้าน

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัประกนัภยัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุ
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ระหว่างเดนิทางดา้นวธิซีือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางแตกต่างกนักนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2.  ปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้าน

มัน่คงของบรษิทัประกนัภยัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่าง

เดินทางด้านประเภทบริษัทประกันภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนปจัจยัที่ใช้ในการพิจารณาซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางดา้นความมัน่คงของบรษิทัประกนัภยัแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้านวธิซีื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั

อุบตัริะหว่างเดนิทางแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.  ปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้าน

บรกิารของบรษิทัประกนัภยัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่าง

เดนิทางทางด้านประเภทบรษิัทประกนัภยัแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

ส่วนปจัจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางดา้นบรกิารของ

บรษิัทประกันภยัแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดิน

ทางด้านวธิซีื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.  ปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้าน

ช่องทางการจาํหน่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิ

ทางด้านประเภทบรษิทัประกนัภยัไม่แตกต่างกนั ส่วนปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้านช่องทางการจําหน่ายแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้านวธิซีื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัิเหตุระหว่าง

เดนิทางแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

         5.  ปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้าน

ส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตัิเหตุระหว่างเดิน

ทางด้านประเภทบรษิทัประกนัภยัไม่แตกต่างกนั ส่วนปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทางด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางด้านวธิซีื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัิเหตุระหว่าง

เดนิทางแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

         

อมรทพิย ์อาจสมติ(2549) ได้ศึกษาทศันคตแิละพฤตกิรรมของผู้โดยสารที่มต่ีอการใช้

บรกิารสายการบินต้นทุนตํ่า เพื่อทราบถึงทศันคติและพฤติกรรมของผู้โดยสารที่มต่ีอการใช้

บรกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่า โดยใชก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าจากธุรกจิสายการบนิ 3 

สายการบนิและใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดยนําขอ้มลูมาประมวลผลวเิคราะห์

ทางสถติซิึง่ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติเิพื่อคํานวนหาค่าความถี่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิตและ
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ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานใชส้ถติทิีค่่าเอฟและทดสอบค่าเฉลีย่ ค่าความแตกต่างรายคู่จากสถติเิอล

เอสดมีนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า 

1. ทศันคติในภาพรวมของผู้ใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ทศันคตทิีด่ต่ีอสายการบนิแอรเ์อเชยี เป็นอนัดบัหน่ึง สายการบนิโอเรยีลแอรส์ายการบนินกแอร์

ตามลําดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าทศันคติอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยจากสูงสุดไป

ตํ่าสุดตามลาํดบัคอื ความมัน่ในในดา้นความปลอดภยั ความสะดวกรวดเรว็ในการเดนิทาง ราคา

ค่าตัว๋ โดยสารมีราคาตํ่ า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ ความเชื่อมัน่ต่อ

ประสบการณ์ของนักบนิ มกีารโฆษณาทางสื่อวทิยุโทรทศัน์และหนังสอืพมิพ ์ความเทีย่งตรงต่อ

เวลาขึน้ลงของเทีย่วบนิ ความสะดวกในการซือ้หรอืจองตัว๋ และความเพยีงพอของขอ้มลูข่าวสาร

ที่ได้ร ับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทัศนคติของผู้โดยสาร จําแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กับการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าด้านความถี่ในการใช้

บรกิารและดา้นค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

         2.  แนวทางการปรบัปรุงการให้บรกิารผูโ้ดยสารของสายการบนิต้นทุนตํ่า ควรจะเน้น

การใหบ้รกิารและทําการตลาดกบักลุ่มบุคคลวยัทํางานและมสีิง่อํานวยความสะดวกใหก้บักลุ่ม

บุคคลทีเ่ดนิทางธุรกจิ 

 

จรสัศร ีเนียมหอม(2553) ได้ศกึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการเลอืกซื้อประกนัภยัของ

ลูกค้า บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาทศันคติ

และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัภยัของลูกคา้ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มผู้บรโิภคที่ทําประกนัภยักบับรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน)และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างโดยการทดสอบค่าความถี่ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช ้Scheffe และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิมัพนัธอ์ย่างง่ายของ

เพยีรส์นั สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรม SPSS For Windows Version16 โดย

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย สถานะภาพโสด โดยส่วนใหญ่

มอีายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน

และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 30,001 บาทขึน้ไป 

2. ด้านความรูค้วามเขา้ใจที่มต่ีอการประกนัภยั พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัภยัระดบัมาก รอ้ยละ 66.0 

3. ทัศนคติต่อการประกันภยัโดยรวมที่ตอบแบบสอบถาม มทีัศนคติที่ดีต่อการ

ประกนัภยักบับรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึง่เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า 
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3.1 ดา้นบรษิทักรุงเทพประกนัภยั กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการประกนัภยักบับรษิทั

กรงุเทพประกนัภยั ดา้นบรษิทักรงุเทพประกนัภยัในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมทีศัคตทิี่

ดต่ีอการประกันภยัด้านบรษิัทกรุงเทพประกันภยั ในประเด็นบรษิัทกรุงเทพประกันภยัเป็น

สถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงมากทีสุ่ด 

3.2  ดา้นตวัแทนประกนัภยัของบรษิทักรงุเทพประกนัภยั กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการ

ประกนัภยักบับรษิทักรุงเทพประกนัภยั ดา้นตวัแทนประกนัภยัของบรษิทักรุงเทพประกนัภยัใน

ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งมทีศัคตปิานกลางต่อการประกนัภยัดา้นตวัแทนประกนัภยัของ

บรษิทัฯ ในประเดน็ตวัแทนของบรษิทัฯมกัพดูขอ้เสนอทีเ่ป็นจรงิมากทีสุ่ด 

3.3  ดา้นการทําประกนัภยักบับรษิทักรุงเทพประกนัภยั กลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการ

ประกนัภยักบับรษิทักรุงเทพประกนัภยั ด้านการทําประกนัภยักบับรษิทักรุงเทพประกนัภยัใน

ระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอการประกนัภยัดา้นการทําประกนัภยักบับรษิทัฯ 

ในประเดน็การทําประกนัภยักบับรษิทักรุงเทพประกนัภยัช่วยใหท่้านรูส้กึสบายใจและมัน่ใจมาก

ทีสุ่ด 

 

เกรยีงศกัดิ ์เลี้ยงวณัพร (2548) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและทศันคติของ

เจา้ของรถทีม่ต่ีอการประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เขต

จงัหวดันครปฐม เพื่อศึกษาถงึระดบัความรู้ความเข้าใจและทศันคติของเจา้ของรถที่มต่ีอการ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535และศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตขิองเจา้ของรถทีม่ต่ีอการประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมตฐิานวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) และเปรยีบเทยีบรายคู่โดยใชส้ถติเิชฟ

เฟ่ (Scheffe') 

ปจัจยัทางด้านอายุ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของเจ้าของรถมกีารทําประกนัภยัตาม

กฎหมายและด้านการขอรบัค่าเสียหายจําแนกตามกกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื กลุ่มเจา้ของรถทีม่อีายุระหว่าง 20-29 ปี กบักลุ่มเจา้ของรถที่

มอีายรุะหว่าง 40-49 ปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากกว่ากลุ่มเจา้ของรถทีม่อีายรุะหว่าง 20-29 ปี 

ปจัจยัทางด้านอาชีพ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของเจ้าของรถด้านการทําประกันภัยตาม

กฎหมาย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่ม

ธุรกิจส่วนตวักับกลุ่มนักศึกษา กลุ่มธุรกิจส่วนตัวกับกลุ่มข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจ

ส่วนตวักบักลุ่มรบัจา้ง และกลุ่มธุรกจิส่วนตวักบักลุ่มเกษตรกร 
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ตารางที ่8 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประ

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

อมรรั

ตน์ 

ภรูผิล 

ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อ

พฤตกิรรม

การซือ้

กรมธรรม์

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทาง

ของธุรกจิ

นําเทีย่วใน

กรงุเทพมห

านคร 

เพื่อ

ศกึษา

พฤตกิรร

มการซือ้

ประกนัภั

ย

อุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทาง 

กลุ่มตวัอยา่ง

ธุรกจินําเทีย่วใน

กรงุเทพมหานคร 

ใช้

แบบสอบถา

มเป็น

เครือ่งมอืใน

การวจิยั 

สถติทิีใ่ชใ้น

การ

วเิคราะห์

ขอ้มลูไดแ้ก่ 

ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่ ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

สถติทิี่

ทดสอบ 

Chi-square  

ปจัจยัดา้นความ

มัน่คงของบรษิทั

ประกนัภยั

แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้

กรมธรรม์

ประกนัภยัฯ

ประเภทบรษิทัไม่

แตกต่างกนั และ

ปจัจยัดา้นความ

มัน่คงของบรษิทั

ประกนัภยั

แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้

กรมธรรม์

ประกนัภยัฯดว้ย

วธิกีารซือ้

กรมธรรม์

ประกนัภยัฯ

แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่8 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประ

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

อมร

ทพิย ์

อาจ

สมติ 

ทศันค

ตแิละ

พฤตกิร

รมของ

ผูโ้ดยส

ารทีม่ ี

ต่อการ

ใช้

บรกิาร

สาย

การบนิ

ตน้ทุน

ตํ่า 

เพื่อทราบ

ถงึ

ทศันคติ

และ

พฤตกิรร

มของ

ผูโ้ดยสาร

ทีม่ต่ีอ

การใช้

บรกิาร

สายการ

บนิตน้ทุน

ตํ่า 

กลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร

สายการบนิตน้ทุน

ตํ่าจากธุรกจิสาย

การบนิ 3 สาย

การบนิ 

ใช้

แบบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืใน

การวจิยัและ

วเิคราะหใ์ช้

โปรแกรม

สาํเรจ็รปูทาง

สถติเิพื่อคาํนวน

หาค่าความถี่

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่

เลขคณติและ

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานใช้

สถติทิีค่่าเอฟ

และทดสอบ

ค่าเฉลีย่ ค่า

ความแตกต่าง

รายคู่จากสถติิ

เอลเอสด ี

ทศันคตใิน

ภาพรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารสาย

การบนิตน้ทุนตํ่า

อยูใ่นระดบัมาก

โดยมทีศันคตทิีด่ ี

ต่อสายการบนิแอร ์

เอเชยี โอเรยีลแอร์

และนกแอร์

ตามลาํดบั โดยทีม่ ี

มคีวามมัน่ใจใน

ความปลอดภยั 

ความสะดวก

รวดเรว็ ราคา การ

ส่งเสรมิตลาดมผีล

ต่อการตดัสนิใจ 

ผลการทดสอบ

พบว่าทศันคตขิอง

ผูโ้ดยสารมี

ความสมัพนัธก์บั

การใชบ้รกิารสาย

การบนิตน้ทุนตํ่า

ดา้นความถีใ่นการ

ใชบ้รกิาร อยา่งมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั 

.05 
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ตารางที ่8 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประ

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

จรสัศร ี

เนียม

หอม 

ทศันค

ตแิละ

พฤตกิร

รมการ

เลอืก

ซือ้

ประกนั

ภยัของ

ลกูคา้ 

บรษิทั 

กรงุเท

พ

ประกนั

ภยั 

จาํกดั 

(มหาช

น) ใน

เขต

กรงุเท

พมหา

นคร 

เพื่อ

ศกึษา

ทศันคติ

และ

พฤตกิรร

มการ

เลอืกซือ้

ประกนัภั

ยของ

ลกูคา้ 

บรษิทั 

กรงุเทพ

ประกนัภั

ย จาํกดั 

(มหาชน) 

ในเขต

กรงุเทพม

หานคร 

กลุ่มผูบ้รโิภคทีท่ํา

ประกนัภยักบับรษิทั 

กรงุเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)และ

อาศยัอยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานคร 

ใช้

แบบสอบถา

มเป็น

เครือ่งมอืใน

การวจิยัและ

ใชส้ถติใิน

การ

วเิคราะห์

ขอ้มลู คอืค่า

รอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่และ

ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน

โดยใช ้

Scheffe 

และSPSS 

ผูบ้รโิภคทีต่อบ

แบบถามส่วนใหญ่

มคีวามรูค้วามเขา้

เกีย่วกบัการ

ประกนัภยัระดบั

มาก รอ้ยละ 66.0

และมทีศันคตทิีด่ ี

ต่อบรษิทัระดบั

และการศกึษาเป็น

รายคู่แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 จาํนวน 2 คู่ 

ไดแ้ก่กลุ่มระดบั

การศกึษาปรญิญา

ตรแีละปรญิญาโท 
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ตารางที ่8 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประ

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

เกรยีง

ศกัดิ ์

เลีย้ง

วณัพร 

ความรู้

ความ

เขา้ใจ

และ

ทศันค

ตขิอง

เจา้ของ

รถทีม่ ี

ต่อการ

ประกนั

ภยัตาม

พระรา

ชบญัญั

ติ

คุม้ครอ

ง

ผูป้ระส

บภยั

จากรถ 

พ.ศ. 

2535 

เขต

จงัหวดั

นครปฐ

ม 

เพื่อ

ศกึษาถงึ

ระดบั

ความรู้

ความ

เขา้ใจ

และ

ทศันคติ

ของ

เจา้ของ

รถทีม่ต่ีอ

การ

ประกนัภั

ยตาม

พระราชบั

ญญตัิ

คุม้ครอง

ผูป้ระสบ

ภยัจาก

รถ พ.ศ. 

2535 

ประชากรในเขต

จงัหวดันครปฐม 

ใช้

แบบสอบถา

มเป็น

เครือ่งมอืใน

การวจิยัและ

ใชส้ถติใิน

การ

วเิคราะห์

ขอ้มลู คอืค่า

รอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่และ

ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน

การทดสอบ

สมมตฐิาน

วเิคราะห์

ความ

แปรปรวน

ทางเดยีว 

(ANOVA) 

และ

เปรยีบเทยีบ

รายคู่โดยใช้

สถติเิชฟเฟ่ 

(Scheffe') 

1. ปจัจยั

ทางดา้นอาย ุ

พบว่า ความรู้

ความเขา้ใจของ

เจา้ของรถมกีารทํา

ประกนัภยัตาม

กฎหมายและดา้น

การขอรบั

ค่าเสยีหายจาํแนก

ตามกกลุ่มอาย ุมี

ความแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 คอื กลุ่ม

เจา้ของรถทีม่อีายุ

ระหว่าง 20-29 ปี 

กบักลุ่มเจา้ของรถ

ทีม่อีายรุะหว่าง 

40-49 ปี มคีวามรู้

ความเขา้ใจ

มากกว่ากลุ่ม

เจา้ของรถทีม่อีายุ

ระหว่าง 20-29 ปี 
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กรอบแนวความคิดสาํหรบัการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้

ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์

ภายในประเทศของสาย

การบนิตน้ทุนตํ่า โดยใช้

บรกิารทีท่่าอากาศยาน

ดอนเมอืง 

ประชากรท่ีจะศึกษา 

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 

 

 

กลุ่มที ่...       กลุ่มที ่K 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

(ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

1. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง 

2. การรบัรูค้วามเสีย่ง 

3. พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 
 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่ าที่ซื้อตัว๋เครื่องบิน

ออนไลน์ภายในประเทศโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรม

การซื้อที่มีต่ออประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับผู้โดยสารสายการบิน กรณีศึกษา 

ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง” ซึ่งได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา

ประกอบด้วย คําถามด้านคุณลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค โดยใช้ปจัจยัด้านความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัสายการบนิ ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วาม

เสีย่งและปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้ 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) เพื่อต้องการทราบถึง

ความรูแ้ละความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเฉพาะผูโ้ดยสารทีซ่ื้อตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์ต่อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2.  ตวัแปรในการศกึษา 

3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้โดยสารทีซ่ื้อตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าทีเ่ดนิทางจากท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยใชค้ําถามคดักรอง (Screening 

Question) ว่าท่านเป็นผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าโดยซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์หรอืไม่เพื่อ

เป็นการคดัเลอืกให้ได้กลุ่มประชากรที่ซื้อตัว๋เครื่องบนิทางออนไลน์ซึ่งในปี 2557 ผู้โดยสารที่

เดนิทางด้วยสายการบนิต้นทุนตํ่าที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง จํานวน 15.1 ลา้นคน (สถติขินส่ง

ทางอากาศ, บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน)) 
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ตางรางที ่9 ตารางแสดงจาํนวนผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่าปี 2557 

AOT LCC Air Traffic Calendar Year 2014. 12 Months (Jan-Dec 2014) 

Passenger Movements 

 
ทีม่า : Air Transport Information and Slot Coordination Division, AOT.   

    

กลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของสาย

การบนิตน้ทุนตํ่า โดยใชบ้รกิารทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ตารางสําเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan (1970) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 200 คนจงึทําให้มคี่าความคาดเคลื่อนในระดบั ±6.93 โดยเลอืกท่าอากาศยาน

ดอนเมอืงเป็นสถานทีใ่นการสุ่ม (ออนไลน์ http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one) 

 

ขัน้ตอนที ่1 กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 ทําใหม้รีะดบัค่าความคาดเคลื่อน 

5% แต่เน่ืองจากไดล้ดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คนจงึทาํใหม้คี่าความคาดเคลื่อนในระดบั 

±6.93 ซึง่อยูใ่นระดบัทีส่ามารถเชื่อถอืไดต้วัแปรในการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

Passenger
s

% 
Change

LCC/T
otal 

Traffic
Passenger

s
% 

Change

LCC/To
tal 

Traffic
Suvarnabhumi 
+ Don Mueang 8,659,313 6.10% 19.62% 15,192,696 38.17% 63.74%
Suvarnabhumi 3,196,663 -8.21% 8.38% - - -
Don Mueang 5,462,650 16.74% 91.20% 15,192,696 38.17% 97.66%
Chiang Mai 599,292 78.56% 45.28% 2,940,062 25.55% 55.40%
Hat Yai 213,352 -0.55% 97.16% 2,456,126 29.44% 83.89%
Phuket 1,707,267 8.79% 26.57% 2,250,687 5.34% 45.23%
Chiang Rai 4,923 87.83% 16.87% 944,059 39.61% 69.94%
Total 11,184,147 8.75% 21.45% 23,783,630 31.78% 61.94%

DomesticInternational

Airport

 
 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm%23one
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ตารางที ่10 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan , 1970 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 
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ซึง่การสาํรวจและเกบ็แบบสอบถามโดยทีจ่าํนวนลดลงเหลอื 200 คนนัน้ยงัเป็นจาํนวนที่

อยู่ในเกณฑจ์าํนวนขัน้ตํ่าของการวเิคราะหข์อ้มูลด้วยเครื่องมอืทางสถติ ิโดยมทีี่มาจากจํานวน

กลุ่มย่อยจํานวน 4 กลุ่มเน่ืองจากจะมกีารบรกิารจดัการที่สามารถควบคุมได้ง่ายและจํานวน

ประชากรทีอ่ยู่ในกลุ่มมคีวามใกลเ้คยีงกนัโดยใชก้ารแบ่งมาตรวดัแบบ Likert scale ออกเป็น 5 

ระดบั และแต่ละกลุ่มมจีํานวนประชากรอย่างน้อย 50 คนเน่ืองจากเป็นจํานวนที่อยู่ในกลุ่มที่

สามารถควบคุมได้ไม่ยากและจาํนวนประชากรที่มากเกนิไปอาจทําใหเ้กดิความแตกต่างกนัสูง 

จงึทาํใหจ้าํนวนประชากรตวัอย่างขึน้ตํ่าทีต่้องใชใ้นการวจิยัการแบ่งกลุ่มคอื 200 คน (4×50) จงึ

จาํสามารถทาํใหเ้กบ็แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งไดจ้าํนวน 200 คน 

 

ตารางที ่11 ตารางแสดงการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ตํ่าสําหรบัการแบ่งกลุ่ม 

 

เงือ่นไข ค่าตามเงือ่นไข 

(1) จาํนวนกลุ่มยอ่ยทีม่ากทีส่ดุทีย่อมรบัไดจ้ากการวเิคราะห ์เน่ืองจาก

จะมกีารบรกิารจดัการทีส่ามารถควบคุมไดง้่ายและจาํนวนประชากรที่

อยูใ่นกลุ่มมคีวามใกลเ้คยีงกนั 

4 

(2) แต่ละกลุ่มยอ่ยทีไ่ดต้อ้งมจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอยูอ่ย่างน้อยเท่าใด 50 

(3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ตํ่าทีต่อ้งใชใ้นการทาํ Cluster Analysis 4×50 = 200 

 

ตวัแปรในการศึกษา 

 

ตารางที ่12 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ขอ้มลูเชงิ

ลกัษณะ 

1.เพศ เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.ชาย 

2.หญงิ 

- 
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ตารางที ่12 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 2. อาย ุ เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1. 15 – 20 ปี 

2. 21 – 25 ปี 

3. 26 – 30 ปี 

4. 31 – 35 ปี 

5. 36 – 40 ปี 

6. 41 – 45 ปี 

7. 46 ปีขึน้ไป 

 

 3. อาชพี เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.รบัราชการ/

รฐัวสิาหกจิ 

2.พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

3.นกัเรยีน/นกัศกึษา 

4.ประกอบธุรกจิ

ส่วนตวั 

5.รบัจา้งทัว่ไป 

6.อื่น ๆ 

- 

 4.รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.ตํ่ากว่า 10,000 

2.10,001 – 20,000 

3.20,001 – 30,000 

4.30,001 – 40,000 

5.40,001 – 50,000 

6.50,001 บาทขึน้ไป 

- 

 5.ท่านเป็น

ผูใ้ชบ้รกิารสายการ

บนิตน้ทุนตํ่าโดยซือ้

ตัว๋ทางออนไลน์

หรอืไม ่

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.ใช่ 

2.ไมใ่ช่ 

- 
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ตารางที ่12 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ขอ้มลูเชงิ

ปรมิาณ 

6.ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

ผ่านทางช่องทางใด 

 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.Website ของสาย

การบนิ 

2. Application 

3. Website รบัจอง

ตัว๋เครือ่งบนิ 

(Agent) 

- 

 7.ท่านรูห้รอืไมว่่ามี

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.รู ้

2.ไม่รู ้

- 

 8.ท่านเคยซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารหรอืไม่ 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.เคย  

2.ไมเ่คย 

- 

 9.กรมธรรม์

ประกนัภยัประเภท

ใดทีท่่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั  

เลอืกไดม้ากกวา่ 1 

ขอ้ 

1. ประกนัภยั

อุบตัเิหตุส่วนบุคคล 

2. ประกนัสุขภาพ 

3. ประกนัรถยนต์ 

4. ประกนัอคัคภียั

บา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั 

5. ประกนัชวีติ 

6. อื่น ๆ....... 

7. ไมม่กีรมธรรม ์

- 
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ตารางที ่12 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 10. ความถีใ่นการ

เดนิทางโดย

เครือ่งบนิของท่าน

ใน 1 ปีทีผ่่านมา 

(ไป – กลบัเท่ากบั 

2 ครัง้) 

   

 11. จดุประสงคใ์น

การเดนิทางทาง

ส่วนใหญ่ของท่าน

......................... 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.ท่องเทีย่ว 

2.ตดิต่อธุรกจิ 

3.เยีย่มครอบครวั 

4.อื่น ๆ...... (โปรด

ระบุ) 

 

 12. ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ท่านจอง

ตัว๋เครือ่งบนิ

ล่วงหน้านาน

เพยีงใด 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.ก่อนเดนิทาง 1 – 

15 วนั 

2.ก่อนเดนิทาง 16 

– 30 วนั 

3.ก่อนเดนิทาง 1 – 

3 เดอืน 

4.ก่อนเดนิทาง 4 – 

6 เดอืน 

5.ก่อนเดนิทาง 7 – 

9 เดอืน 

6.ก่อนเดนิทาง 10 

– 12 เดอืน 

7.ก่อนเดนิทาง 12 

เดอืนขึน้ไป 

- 
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ตารางที ่12 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลง

ในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 13.ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่

มผีูร้ว่มเดนิทางกบั

ท่านกีค่น 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1. ท่านเดนิทางคน

เดยีว 

2. ผูร้ว่มเดนิทาง 1 

– 3 คน 

3. ผูร้ว่มเดนิทาง 4 

– 6 คน 

4. ผูร้ว่มเดนิทาง 7 

คนขึน้ไป 

- 

 13.สายการบนิที่

ท่านเลอืกใช้

บรกิาร 

เลอืกไดห้น่ึง

ตวัเลอืก 

1.นกแอร ์

2.ไทย แอรเ์อเชยี 

3.ไลออ้น แอร ์

 

 

ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ  

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบั

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

1.ระยะเวลาการ

คุม้ครองเริม่ตน้

ตัง้แต่ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ เคาท์

เตอรส์ายการบนิ 

 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบัการ

รู)้ 

1.ไมรู่เ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

- 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 2.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯคุม้ครอง

ความเสยีหายของ

กระเป๋าเดนิทาง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไมรู่เ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

 

 3.เมือ่ท่านซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ หาก

มกีารยกเลกิการ

เดนิทางท่านจะ

ไดร้บัการคนืเงนิค่า

ตัว๋โดยสารเป็นการ

ชดเชย 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไม่รูเ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

- 

 4.หากบรษิทั

ประกนัภยัไม่

สามารถจา่ยค่า

สนิไหมทดแทนให้

แลว้เสรจ็ไดใ้น

ระยะเวลาทีก่ําหนด

(90 วนั) บรษิทัจะ

ชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กี

รอ้ยละ 12 หรอื 15 

ต่อปี หรอืตามแต่

ขอ้กําหนดของแต่

ละบรษิทัฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไมรู่เ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

- 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 5.ในการจา่ยค่า

สนิไหมทดแทนนัน้

บรษิทัประกนัภยัจะ

จา่ยคนืใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภายใน 15 

หรอื 30 วนันบัแต่

วนัทีบ่รษิทัไดร้บั

หลกัฐานครบถว้น 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไมรู่เ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

- 

 6.เทีย่วบนิจะตอ้ง

ถูกเลื่อนออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึจะ

ไดร้บัค่าชดเชยจาก

บรษิทัประกนัภยัฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไมรู่เ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

 

 7.หากท่านตอ้งการ

ยกเลกิกรมธรรม ์

ท่านตอ้งแจง้ให้

บรษิทัฯ หรอืสาย

การบนิทราบก่อน

เดนิทาง 24 ชัว่โมง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไม่รูเ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 8.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบไป-

กลบั ใหค้วาม

คุม้ครองแก่ท่าน

ตัง้แต่ตน้ทางจนถงึ

จดุหมายปลายทาง 

รวมถงึพาหนะอื่น 

ๆระหว่างเดนิทาง 

(ตามทีร่ะบุไวใ้น

หนงัสอืรบัรองการ

ประกนัภยั) 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

การรู)้ 

1.ไม่รูเ้ลย 

2.รูบ้า้ง 

3.รูพ้อสมควร 

4.รูค้่อนขา้งด ี

5.รูเ้ป็นอย่างด ี

 

การรบัรูค้วาม

เสีย่ง 

1.ส่วนใหญ่ท่านจะ

เดนิทางภายใต้

สภาพอากาศทีไ่ม่

เอือ้อํานวย 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะ

ลมืกระเป๋าเดนิทาง

ไวใ้นสนามบนิ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

  

 
 



50 
 

ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 3.ท่านมกัจะ 

Check-in ไมท่นั

ตามกําหนดเวลา 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 4.ท่านมโีอกาสทีจ่ะ

การยกเลกิการ

เดนิทางแบบ

กะทนัหนั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 5.ท่านมโีอกาสทีจ่ะ

ทาํกระเป๋าเดนิทาง

ทางเสยีหาย เช่น 

ลอ้หลุด 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 6.ท่านมโีอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุขณะ

โดยสารบน

เครือ่งบนิ เช่น เดนิ

สะดุด 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 7.ท่านมกัจะนํา

สิง่ของมคี่าราคาสงู

ใส่ในกระเป๋าเดนิทาง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 8.หากท่านเกดิ

อุบตัเิหตุจะทาํให้

ครอบครวัของท่าน

ขาดรายได ้

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 9.หากเทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทําใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของ

ท่านจะล่าชา้ออกไป 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 10.หากเทีย่วบนิถกู

เลื่อนจะทําใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลา

เทีย่วลดลง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไปได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 11.ท่านมกัจะนํา

เอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

 12.หากท่านเกดิ

อุบตัเิหตุระหว่าง

เดนิทางจะทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายทีไ่ม่

สามารถชดเชยเป็นตวั

เงนิได ้

 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1.เป็นไปไมไ่ด้

แน่นอน 

2.ไมน่่าจะเป็นไปได ้

3.ไมแ่น่ใจ 

4.น่าจะเป็นไปได ้

5.เป็นไปไดแ้น่นอน 

- 

พฤตกิรรมการ

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทาง

สาํหรบั

ผูโ้ดยสารสาย

การบนิ 

1.ส่วนใหญ่ท่าน

เดนิทางไปท่องเทีย่ว

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของคาํถาม 

 2.ส่วนใหญ่ท่าน

เดนิทางไปตดิต่อธุรกจิ

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

- 

 3.ส่วนใหญ่ท่าน

เดนิทางกลบัภูมลิาํเนา

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

- 

 4.ในการเดนิทางดว้ย

เครือ่งบนิท่านซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯทุกครัง้ที่

เดนิทาง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

- 

 5.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจ

ในการซือ้หรอืไม่ซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯดว้ย

ตนเอง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

 6.ผูร้ว่มเดนิทางเป็นผู้

ตดัสนิใจในการซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

- 

 7.ราคามสี่วนช่วยให้

ท่านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 8.ท่านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้จากความ

ครอบคลุมในความ

คุม้ครองของ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 9.ส่วนใหญ่ท่านซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯเพิม่เตมิ

ภายหลงั ณ เคาน์เตอร์

สายการบนิ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่13 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพื่อวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบ

ของคาํถาม 

 10.หากเดนิทางไป

ภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

 11.หากเดนิทางไป

ภาคเหนือ ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(มาตรวดัระดบั

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง

ยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถาม  ซึ่งนําแนวคดิและ

ทฤษฎต่ีาง ๆ มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยไดแ้บบคาํถามเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชพี ซึ่งเป็น

คาํถามแบบปลายเปิด (Open end) คอืใหเ้ลอืกเพยีงหน่ึงคาํตอบ 

         ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลที่แสดงถงึการรบัรูข้องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้เลอืกเพยีงหน่ึง

ตวัเลอืกเป็นคาํถามทีเ่ป็นลกัษณะแบบสาํรวจรายการ (Checklist) 

         ส่วนที ่3 เป็นคาํถามดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งและดา้นพฤตกิรรม

การซื้อของประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ ซึ่งลกัษณะคําถามจะ

เป็นการใชม้าตราวดัแบบการใหค้ะแนนซึง่ใชว้ธิขีองลเิคริท์ (Likert Scale)  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างนั ้นผู้วิจ ัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควค้า (Quota 

Sampling) โดยเกบ็แบบสอบถามจากประชากรจาํนวน 200 คนทีท่่าอากาศยานดอนเมอืงซึง่จะ

เลอืกเกบ็ขอ้มลูตามสายการบนิต้นทุนตํ่า 3 สายการบนิคอื นกแอร ์ไทยแอรเ์อเชยีและไลอ้อน

แอรเ์น่ืองจากขอ้มลูทีต่อ้งการนัน้เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมกลุ่มคนทีใ่ชบ้รกิารของสายการบนิต้นทุน

ตํ่าทีม่จีาํนวนผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ดในโลก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่าสถานทีด่งักล่าวเหมาะสมต่อ

การเกบ็ขอ้มลู (ออนไลน์. เขา้ถงึไดจ้าก 

http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000104764) 

โดยทีผู่ว้จิยัจะนําแบบสอบถามไปแจกและรอเกบ็แบบสอบถามดว้ยตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทาํการทีจ่ดุลงทะเบยีนเพื่อยนืยนัการเดนิทาง (Check-in) ทีเ่คาน์เตอรข์องแต่ละสายการ

บนิและจุดที่นัง่พกับรเิวณประตูทางเขา้-ออกเพื่อขึน้-ลงเครื่องเที่ยวบนิภายในประเทศ ซึง่จะทํา

การเก็บขอ้มูล 5 ครัง้ ซึ่งแต่ละครัง้จะทําการเก็บขอ้มูลของทัง้ 3 สายการบนิซึ่งจะแบ่งตาม

สดัส่วนทีเ่ก็บโดยใชส้ดัส่วนส่วนแบ่งการตลาดจากสายการบนิ นกแอร ์45.18% เกบ็ขอ้มลู 90 

ชุด ไทยแอรเ์อเชยี 40.45% เกบ็ขอ้มลู 80 ชุด และไลออ้นแอร ์11.36% เกบ็ขอ้มลู 30 ชุด 

 

ตารางที ่14 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบโควตาตามสายการบนิ 

 

ครัง้

ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาที่

ออกเกบ็ 

สถานที่

ออกเกบ็ 

จาํนวน

แบบสอบถาม 

วธิแีจกและเกบ็ 

วนั วนัที ่

1 วนั

จนัทร ์

28/12/58 13.00 – 

17.00 น. 

ท่าอากาศ

ยานดอน

เมอืงของ

ทัง้ 3 สาย

การบนิ 

1.นกแอร ์15 

ชุด 

2.ไทยแอร์

เอเชยี 10 ชุด 

3.ไลออ้นแอร ์

5 ชุด 

นําแบบสอบถามไป

แจกและรอเกบ็

แบบสอบถามดว้ย

ตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทําการทีจ่ดุ

ลงทะเบยีนเพื่อ

ยนืยนัการเดนิทาง 

(Check-in)และจดุ

ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงทีเ่คาน์เตอรข์อง

แต่ละสายการบนิ 
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ตารางที ่14 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา้ตามสายการบนิ (ต่อ) 

 

ครัง้

ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาที่

ออกเกบ็ 

สถานที่

ออกเกบ็ 

จาํนวน

แบบสอบถาม 

วธิแีจกและเกบ็ 

วนั วนัที ่

2 วนัพธุ 30/12/5

8 

17.00 – 

21.00 น. 

ท่าอากาศ

ยานดอน

เมอืงของ

ทัง้ 3 สาย

การบนิ 

1.นกแอร ์20 

ชุด 

2.ไทยแอร์

เอเชยี 20 ชุด 

3.ไลออ้นแอร ์

10 ชุด 

นําแบบสอบถามไป

แจกและรอเกบ็

แบบสอบถามดว้ย

ตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทําการทีจ่ดุ

ลงทะเบยีนเพื่อ

ยนืยนัการเดนิทาง 

(Check-in)และจดุ

ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงทีเ่คาน์เตอรข์อง

แต่ละสายการบนิ 

3 วนั

อาทติย ์

3/01/59 08.00 -

12.00 น. 

ท่าอากาศ

ยานดอน

เมอืงของ

ทัง้ 3 สาย

การบนิ 

1.นกแอร ์20 

ชุด 

2.ไทยแอร์

เอเชยี 20 ชุด 

3.ไลออ้นแอร ์

10 ชุด 

นําแบบสอบถามไป

แจกและรอเกบ็

แบบสอบถามดว้ย

ตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทําการทีจ่ดุ

ลงทะเบยีนเพื่อ

ยนืยนัการเดนิทาง 

(Check-in)และจดุ

ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงทีเ่คาน์เตอรข์อง

แต่ละสายการบนิ 
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ตารางที ่14 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา้ตามสายการบนิ (ต่อ) 

 

ครัง้

ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาที่

ออกเกบ็ 

สถานที่

ออกเกบ็ 

จาํนวน

แบบสอบถาม 

วธิแีจกและเกบ็ 

วนั วนัที ่

4 วนัพธุ 6/1/59 20.00 -

22.00 น. 

ท่าอากาศ

ยานดอน

เมอืงของ

ทัง้ 3 สาย

การบนิ 

1.นกแอร ์20 

ชุด 

2.ไทยแอร์

เอเชยี 20 ชุด 

3.ไลออ้นแอร ์

5 ชุด 

นําแบบสอบถามไป

แจกและรอเกบ็

แบบสอบถามดว้ย

ตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทําการทีจ่ดุ

ลงทะเบยีนเพื่อ

ยนืยนัการเดนิทาง 

(Check-in)และจดุ

ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงทีเ่คาน์เตอรข์อง

แต่ละสายการบนิ 

5 วนั

องัคาร 

12/1/59 13.00 – 

17.00 น. 

ท่าอากาศ

ยานดอน

เมอืงของ

ทัง้ 3 สาย

การบนิ 

1.นกแอร ์15 

ชุด 

2.ไทยแอร์

เอเชยี 10 ชุด 

3.ไลออ้นแอร ์

5 ชุด 

นําแบบสอบถามไป

แจกและรอเกบ็

แบบสอบถามดว้ย

ตวัเองแก่ผูโ้ดยสาร

ขณะรอทําการทีจ่ดุ

ลงทะเบยีนเพื่อ

ยนืยนัการเดนิทาง 

(Check-in)และจดุ

ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงทีเ่คาน์เตอรข์อง

แต่ละสายการบนิ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 

เมือ่ทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจนครบแลว้ เครื่องมอืทางสถติทิีใ่ชใ้นการทําวจิยัครัง้น้ีนัน้ 

ผู้วจิยัได้เลือกเครื่องมอืในการวเิคราะห์ข้อมูลที่มคีวามเหมาะสมกบักรอบแนวคิดซึ่งได้ทัง้ 3 

เครือ่งมอืไดแ้ก่ Cluster Analysis, Chi-Square Test และ ANOVA โดยทีม่ขี ัน้ตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขัน้ตอนที่ 1 กําหนดตวัแปรย่อยเชงิปรมิาณที่เป็นคุณลกัษณะซึ่งได้แก่ ความรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ การรบัรูค้วามเสีย่ง

และพฤติกรรมการซื้อประกันภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิเพื่อที่จะ

นํามาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 

ขัน้ตอนที ่2 กําหนดวธิกีารวดัระยะห่างระหว่างสิง่ทีต่้องการแบ่งกลุ่ม โดยใช ้Squared 

Euclidean Distance ซึง่เป็นการหาค่าระยะห่างของกลุ่มทีต่้องกําหนดไวเ้ป็นราย ๆ กลุ่มและ

จากนัน้นําค่าระยะห่างทีไ่ดม้ารวมกนั 

ขัน้ตอนที ่3 กําหนดวธิกีารแบ่งกลุ่มโดยมสีองขัน้ตอนดงัน้ี 

3.1 ใชว้ธิ ีHierarchical เพื่อหาจาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 

3.2 ใชว้ธิ ีPartitioning กําหนดจาํนวนกลุ่มทีต่้องการโดยใชผ้ลจากการทํา Hierarchical 

ซึง่ใชว้ธิ ีk-means ในการกําหนดจุดเริม่ต้นและจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงกลุ่ม เพื่อจาํแนกขอ้มลู

ต่าง ๆ ใหล้งในแต่ละกลุ่มทีต่อ้งการ 

ขัน้ตอนที่ 4 อธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม จากการตรวจสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มสําหรบัแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการวเิคราะห์ โดยนําค่าที่ได้จากวธิี k-means ไป

วเิคราะหใ์นเครือ่งมอื ANOVA ซึง่เป็นการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่ม  

 

  

 
 



60 
 

ตารางที ่15 แสดงขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

Cluster Analysis 

ขัน้ตอน

ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การวเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิี่

ตอ้งรายงานและ

วธิกีารอ่านค่า 

1 การระบุตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณ

ทีจ่ะใชแ้บ่งกลุ่ม 

ตวัแปร (IndS) 

-ระดบัความรูข้องความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบั

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสาร

สายการบนิ 

-ระดบัความเป็นไปไดข้อง

การรบัรูค้วามเสีย่ง 

-ระดบัความเหน็ดว้ยของ

พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 

2 การกําหนดวธิกีารวดัระยะห่าง

โดยการแปลงค่าขอ้มลูใหเ้ป็น

ค่ามาตรฐาน (Z-

Score)หลงัจากนัน้จงึนําไป

คาํนวณหา Squared 

Euclidean Distance  

 - Squared 

Euclidean 

Distance 

- Z-Score 
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ตารางที ่15 แสดงขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (ต่อ) 

Cluster Analysis 

ขัน้ตอน

ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการวเิคราะหใ์น

ขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิี่

ตอ้งรายงานและ

วธิกีารอ่านค่า 

3 การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขัน้ตอน คอื  

1. Hierarchical โดยการหา % 

ความแตกต่างก่อนการยุบรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทยีบกบัลําดบัปจัจุบนั  

2.เลอืกจาํนวนกลุ่มและตามดว้ย 

Partitioning เพื่อจาํแนกคนลงใน

กลุ่มยอ่ยๆ โดยประเมนิ

ความสมัพนัธด์ว้ยวธิ ีRank ตาม

ขอ้คาํถามทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสุด

และตํ่าสุด 

 Agglomeration 

Coefficient 

หากค่าทีค่ํานวน

ออกมาไดน้ัน้มี

เปอรเ์ซนตก์าร

เปลีย่นแปลงที่

สงูนัน้แสดงว่า

ไมค่วรยบุกลุ่ม

มารวมกนั 

4 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม

ยอ่ยแต่ละกลุ่มทีต่อ้งนําขอ้มลู

ส่วนตวัมาช่วยในการแปลผล 

รวมทัง้การตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ย 
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ตารางที ่15 แสดงขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (ต่อ) 

Chi-Square Test 

ขัน้ตอน

ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการวเิคราะหใ์น

ขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิี่

ตอ้งรายงาน

และวธิกีารอ่าน

ค่า 

1 การกําหนดสมมตฐิาน : 

H0 : กลุ่มทีแ่บ่งไดม้ปีจัจยัส่วนบุคคล

หรอืไม่ 

ปจัจยัส่วนบุคคล : 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

-อาชพี 

กลุ่มทีแ่บ่งได ้: 3 กลุ่ม 

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  Pearson Chi-

square ใน

คอมลมัภ ์Exact 

Sig. (2-sided) 

3 การประเมนิขนาดความสมัพนัธ ์: 

ดคู่า Exact Sig. (2-sided)ซึง่หากค่า

น้อยกว่า .05 แสดงว่าปจัจยัส่วน

บุคคลของกลุ่มทีแ่บ่งไดม้คีวาม

แตกต่างกนัแต่หากมากกว่า .05 

แสดงว่าปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มที่

แบ่งไดไ้ม่มคีวามแตกต่างกนั 

 Lambda 

Coefficient 
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ตารางที ่15 แสดงขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (ต่อ) 

ANOVA 

ขัน้ตอน

ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการวเิคราะหใ์น

ขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้ง

รายงานและวธิกีารอ่าน

ค่า 

1 การกําหนดสมมตฐิาน : 

H0 : กลุ่มทีแ่บ่งไดม้ี

ค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีใ่ชใ้น

การแบ่งกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั  

ตวัแปร (IndS) :  

-ระดบัความรู ้

-ระดบัความเป็นไปได ้

-ระดบัความเหน็ดว้ย 

กลุ่มทีแ่บ่งได ้: 3 กลุ่ม 

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน H0 : ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : แตกต่างกนั 

- F-Ratio 

- Sig 

3 การแปลความหมาย : ดคู่า 

Sig ของแต่ละคาํถามซึง่

หากค่าน้อยกว่า .05 แสดง

ว่าทุกกลุ่มทีแ่บ่งไดต้อบ

แตกต่างกนัแต่หาก

มากกว่า .05 แสดงว่าทุก

กลุ่มทีแ่บ่งไดต้อบไม่

แตกต่างกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่ าที่ซื้อตัว๋เครื่องบิน

ออนไลน์ภายในประเทศโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรม

การซื้อที่มต่ีอประกันภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินที่ซื้อตัว๋เครื่องบิน

ออนไลน์ภายในประเทศของสายการบินต้นทุนตํ่ า” นัน้ผู้ศึกษาได้กําหนดวัตถุประสงค์ใน

การศกึษาไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูโ้ดยสารที่มต่ีอประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิที่ใช้บรกิารซื้อตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์ภายในประเทศของสายการบนิตน้ทุนตํ่า 

2. เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศ

ของสายการบนิตน้ทุนตํ่าโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรม

การซือ้ 

ผูศ้กึษาได้ทําการสุ่มตวัอย่างและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด

เพื่อนํามาประมวลผลและวเิคราะหเ์พื่อคาํนวณหาค่าสถติต่ิาง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

ผลการวเิคราะหป์จัจยัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง โดยใช้

การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยายและผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ โดยจะสรุปดว้ยค่าเฉลีย่ (Mean)และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

บรรยาย 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดสุ้่มมาจาํนวน 200 คน

โดยจะทําการคดัเลอืกคําถามที่จะใช้ในการวเิคราะห์เพื่อให้ไดค้ําถามที่ดแีละเป็นคําถามที่ไม่มี

ความสมัพนัธก์นัเอง ทําการแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method)เพื่อใหไ้ดจ้าํนวน

กลุ่มย่อยที่มคีวามเหมาะสมตามเกณฑ์ ต่อมาทําการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยวิธี K-Meansเพื่อหา

ลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มย่อย วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ 

ANOVA เพื่อวเิคราะหว์่าคาํถามทีใ่ชน้ัน้มคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ 
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และวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ Chi-Square เพื่อวเิคราะหว์่า

กลุ่มย่อยกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ มคีวามแตกต่างที่มนีัยสําคญัทางสถิติในเรื่อง

ใดบ้าง โดยจะสรุปผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะนําเสนอในรูป

ตารางสรปุพรอ้มการบรรยายและกราฟเสน้ตรง 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

 

ผลการวเิคราะหป์จัจยัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง โดยใช้

การวเิคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยายดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่16 ตารางแจกแจงความถี ่จาํแนกตามเพศของผูใ้หข้อ้มลู 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญงิ 

66 

134 

33 

67 

รวม 200 100.0 

        

จากตารางที ่16 กลุ่มผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมจีาํนวน 134 คนโดย

คดิเป็นรอ้ยละ 67 และทีเ่หลอืเป็นเพศชายจาํนวน 66 คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 33 

 

ตารางที ่17 ตารางแจกแจงความถี ่จาํแนกตามอายุของผูใ้หข้อ้มลู 

 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

15 – 20 ปี 

21 – 25 ปี 

26 – 30 ปี 

31 – 35 ปี 

36 – 40 ปี 

41 – 45 ปี 

46 ปีขึน้ไป 

26 

27 

57 

28 

26 

17 

19 

13.0 

13.5 

28.5 

14.0 

13.0 

8.5 

9.5 

รวม 200 100.0 
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        จากตารางที ่17 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ26 – 30 ปีมจีาํนวน 57 คนคดิ

เป็นรอ้ยละ 28.5 รองลงมาอายุ 31 – 35 ปี จาํนวน 28 คนคดิเป็นรอ้ยละ 14 อายุ 21-25 ปี 

จาํนวน 27 คนคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 อายุ 15 – 20 ปีและอายุ 36 – 40 ปีมจีาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากนัคอื 26 คนคดิเป็นรอ้ยละ 13 อายุ 46 ปีขึน้ไปมจีาํนวน 19 คนคดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และ

ลาํดบัสุดทา้ยอาย ุ41 – 45 ปีมจีาํนวน 17 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.5 
 

ตารางที ่18 ตารางแจกแจงความถี ่จาํแนกตามอาชพีของผูใ้หข้อ้มลู 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

รบัจา้ง 

อื่นๆ 

51 

82 

39 

20 

8 

- 

25.5 

41.0 

19.5 

10.0 

4.0 

- 

รวม 200 100.0 

         

จากตางรางที ่18 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมจีาํนวน 

82 คนโดยคดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมาอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิจาํนวน 51 คนคดิเป็นรอ้ย

ละ 25.5 กลุ่มตวัอย่างอาชพีนักเรยีน/นักศกึษามจีํานวน 39 คนคดิเป็นรอ้ยละ 19.5 อาชพี

ประกอบธุรกจิส่วนตวัมจีาํนวน 20 คนคดิเป็นรอ้ยละ 10 และอาชพีรบัจา้งมจีาํนวน 8 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 4 
 

ตารางที ่19 ตารางแจกแจงความถี ่จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูใ้หข้อ้มลู 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

50,001 บาทขึน้ไป 

40 

38 

61 

27 

20 

14 

20.0 

19.0 

30.5 

13.5 

10.0 

7.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที ่19 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 

30,000 บาทมจีํานวน 61 คนคดิเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่า 

10,000 บาทจํานวน 40 คนคดิเป็นรอ้ยละ 20 กลุ่มตวัอย่างรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 

20,000 บาทมจีาํนวน 38 คนคดิเป็นรอ้ยละ 19 กลุ่มตวัอย่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 

40,000 บาทจํานวน 27 คนคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 กลุ่มตวัอย่างรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 – 

50,000 บาทมจีาํนวน 20 คนคดิเป็นรอ้ยละ 10 และกลุ่มตวัอย่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 

บาทขึน้ไปมจีาํนวน 14 คนโดยคดิเป็นรอ้ยละ 7 

 

ตารางที ่20 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามท่านเป็นผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่าโดยซือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์หรอืไม ่

 

ท่านเป็นผูใ้ช้บริการสายการบิน

ต้นทุนตํา่โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

ออนไลน์หรือไม่ 

จาํนวน ร้อยละ 

ใช่ 

ไมใ่ช่ 

200 

- 

100 

- 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 20 แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 200 คนเป็นผู้ใช้บรกิารสายการบนิ

ตน้ทุนตํ่าโดยผ่านการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

ตารางที ่21 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามช่องทางการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์ 

 

ท่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ผ่าน

ทางช่องทางใด 

จาํนวน ร้อยละ 

Website ของสายการบนิ 

Application 

Website รบัจองตัว๋เครือ่งบนิ(Agent) 

147 

37 

16 

73.5 

18.5 

8.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที ่ 21 แสดงใหเ้หน็ว่าช่องทางที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชใ้นการซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์อนัดบัสงูสุดคอื Website ของสายการบนิมจีาํนวน 147 คนโดยคดิเป็นรอ้ยละ 

73.5 รองลงมาผ่านทาง Application มจีาํนวน 37 คนคดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และผ่านWebsite รบั

จองตัว๋เครือ่งบนิ (Agent) มจีาํนวนน้อยสุดคอื 16 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8 

 

ตารางที ่22 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นความรูข้องผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามท่านรูห้รอืไมว่่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 

ท่านรู้หรือไม่ว่ามีประกนัภยั

อบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบิน 

จาํนวน ร้อยละ 

รู ้

ไมรู่ ้

172 

28 

86 

14 

 

จากตารางที ่22 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รบัรูว้่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิมจีํานวน 172 คนคดิเป็นรอ้ยละ 86 และกลุ่มตวัอย่างไม่รู้

ว่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิมจีาํนวน 28 คนคดิเป็นรอ้ยละ 

14 

 

ตารางที ่23 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามท่านเคยซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารหรอืไม ่

 

ท่านเคยซ้ือประกนัภยัอบุติัเหตุการ

เดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารหรือไม่ 

จาํนวน ร้อยละ 

เคย 

ไมเ่คย 

82 

118 

41 

59 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่23 แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อมปีระกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิมจีาํนวน 118 คนคดิเป็นรอ้ยละ 59 และกลุ่มตวัอย่าง

เคยซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิมจีาํนวน 82 คนคดิเป็นรอ้ย

ละ 41 
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ตารางที ่24 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

     ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจบุนั (ประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วน 

     บุคคล) 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ี

ท่านมีอยู่ในปัจจบุนั(ประกนัภยั

อบุติัเหตสุ่วนบคุคล) 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

126 

74 

63 

37 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 24 แสดงให้เหน็ว่าประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคลเป็นกรมธรรมท์ี่กลุ่มตวั

ส่วนใหญ่อย่างไม่มีอยู่ในปจัจุบันซึ่งมีจํานวน  126 คนคิดเป็นร้อยละ 63 และมีกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคลจาํนวน 74 คนคดิเป็นรอ้ยละ 37 

 

ตารางที ่25 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั (ประกนัสุขภาพ) 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่าน

มีอยู่ในปัจจบุนั(ประกนัสุขภาพ) 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

128 

72 

64 

36 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่25 แสดงใหเ้หน็ว่าประกนัสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ีก่ลุ่มตวัส่วนใหญ่อย่างไม่

มอียู่ในปจัจุบนัซึ่งมจีาํนวน 128 คนคดิเป็นรอ้ยละ 64 และมกีรมธรรมป์ระกนัสุขภาพมจีํานวน 

72 คนคดิเป็นรอ้ยละ 36 

 

 

 

 

 

 
 



70 
 

ตารางที ่26 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั(ประกนัรถยนต)์ 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่านมี

อยู่ในปัจจบุนั(ประกนัรถยนต)์ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

132 

68 

66 

34 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่26 แสดงใหเ้หน็ว่าประกนัรถยนต์เป็นกรมธรรมท์ีก่ลุ่มตวัส่วนใหญ่อย่างไม่

มอียู่ในปจัจุบนัซึ่งมจีาํนวน 132 คนคดิเป็นรอ้ยละ 66 และมกีรมธรรมป์ระกนัรถยนต์มจีํานวน 

68 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34 

 

ตารางที ่27 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั(ประกนัอคัคภียับา้น/ทีอ่ยู ่

      อาศยั) 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่านมีอยู่ใน

ปัจจบุนั(ประกนัอคัคีภยับ้าน/ท่ีอยู่อาศยั) 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

170 

30 

85 

15 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่27 แสดงใหเ้หน็ว่าประกนัอคัคภียับา้น/ทีอ่ยู่อาศยัเป็นกรมธรรมท์ี่กลุ่มตวั

ส่วนใหญ่อย่างไม่มอียู่ในปจัจุบนัซึง่มจีาํนวน  170 คนคดิเป็นรอ้ยละ 85 และมกีรมธรรมป์ระกนั

อคัคภียับา้น/ทีอ่ยูอ่าศยัมจีาํนวน 30 คนคดิเป็นรอ้ยละ 30 
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ตารางที ่28 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

     ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั(ประกนัชวีติ) 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่านมีอยู่ใน

ปัจจบุนั(ประกนัชีวิต) 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

103 

97 

51.5 

48.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 28 แสดงใหเ้หน็ว่าประกนัชวีติเป็นกรมธรรมท์ี่กลุ่มตวัส่วนใหญ่อย่างไม่มี

อยู่ในปจัจุบนัซึง่มจีํานวน 103 คนคดิเป็นรอ้ยละ 51.5 และมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติมจีํานวน 97 

คนคดิเป็นรอ้ยละ 48.5 

 

ตารางที ่29 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั(ประกนัอื่น ๆ) 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่าน

มีอยู่ในปัจจบุนั(อ่ืนๆ) 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

200 

- 

100 

- 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 29 แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 200 คนไม่มกีรมธรรมป์ระเภทอื่น ๆ 

ในปจัจบุนัคดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ตารางที ่30 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั(ไม่มกีรมธรรม)์ 

 

กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดท่ีท่าน

มีอยู่ในปัจจบุนั(ไม่มีกรมธรรม)์ 

จาํนวน ร้อยละ 

ไมม่ ี

ม ี

172 

28 

86 

14 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 30 แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีรมธรรมเ์ป็นจํานวน 172 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 86 และไมม่กีรมธรรมเ์ป็นจาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

 

ตารางที ่31 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามความถีใ่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั  

      2 ครัง้) 

 

ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินของท่าน

ใน 1 ปีท่ีผา่นมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

จาํนวน ร้อยละ 

1 ครัง้ 12 6 

2 ครัง้ 54 27 

3 ครัง้ 6 3 

4 ครัง้ 36 18 

5 ครัง้ 7 3.5 

6 ครัง้ 35 17.5 

8 ครัง้ 14 7 

10 ครัง้ 15 7.5 

12 ครัง้ 1 0.5 

14 ครัง้ 3 1.5 

15 ครัง้ 2 1 
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ตารางที ่31 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามความถีใ่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั  

      2 ครัง้) (ต่อ) 

 

ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินของ

ท่านใน 1 ปีท่ีผา่นมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

จาํนวน ร้อยละ 

16 ครัง้ 1 0.5 

17 ครัง้ 1 0.5 

20 ครัง้ 9 4.5 

24 ครัง้ 1 0.5 

30 ครัง้ 1 0.5 

40 ครัง้ 2 1 

รวม 200 100 

 

จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเดนิทางโดย

เครื่องบินไปกลบัจํานวน 2 ครัง้ต่อปีมจีํานวนสูงสุดถึง 54 คนคดิเป็นร้อยละ 27 รองลงมามี

ความถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 4 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 36 คนคดิเป็นรอ้ยละ 

18 มคีวามถีใ่นการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 6 ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 35 คนคดิเป็นรอ้ย

ละ 17.5 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 10 ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 15 คน คดิ

เป็นร้อยละ 7.5 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 8 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 14 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 1 ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 

12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 20 ครัง้ต่อปีมี

จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 มคีวามถีใ่นการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 5 ครัง้ต่อ

ปีมจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 มคีวามถีใ่นการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 3 ครัง้

ต่อปีมจีํานวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 14 

ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 มคีวามถีใ่นการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจาํนวน 

15 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 มคีวามถี่ในการเดินทางโดยเครื่องบินไปกลบั

จาํนวน 40 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไป

กลับจํานวน 12 ครัง้ต่อปีมีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีความถี่ในการเดินทางโดย

เครือ่งบนิไปกลบัจาํนวน 16 ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 มคีวามถี่ในการเดนิทาง

โดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 17 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 มคีวามถี่ในการ
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เดินทางโดยเครื่องบินไปกลบัจํานวน 24 ครัง้ต่อปีมจีํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 และมี

ความถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิไปกลบัจํานวน 30 ครัง้ต่อปีมจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

0.5 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 200 คนพบว่ามคี่าเฉลีย่ในการเดนิทาง 6 ครัง้ต่อปี 

 

ตารางที ่32 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามจดุประสงคใ์นการเดนิทางโดยส่วนใหญ่ของท่าน 

 

จดุประสงคใ์นการเดินทางโดย

ส่วนใหญ่ของท่าน 

จาํนวน ร้อยละ 

ท่องเทีย่ว 

ตดิต่อธุรกจิ 

เยีย่มครอบครวั 

อื่นๆ (สอบ) 

104 

38 

57 

1 

52.0 

19.0 

28.5 

0.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที ่32 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนมากการท่องเทีย่วเป็นจุดประสงคห์ลกั

ในการเดนิทางมจีาํนวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 รองลงมาการเยีย่มครอบครวัเป็นจุดประสงค์

หลกัในการเดนิทางมจีาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 การตดิต่อธุรกจิจุดประสงค์ในการ

เดนิทางมจีํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 19 และอื่น ๆ เป็นจุดประสงค์หลกัในการเดนิทางมี

จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
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ตารางที ่33 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

     ตามในการเดนิทางแต่ละครัง้ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิล่วงหน้านานเพยีงใด 

 

ในการเดินทางแต่ละครัง้ท่านจอง

ตัว๋เคร่ืองบินล่วงหน้านานเพียงใด 

จาํนวน ร้อยละ 

ก่อน 1-15 วนั 

ก่อน 16-30 วนั 

ก่อน 1-3 เดอืน 

ก่อน 4-6 เดอืน 

ก่อน 7-9 เดอืน 

ก่อน 10-12 เดอืน 

ก่อน 12 เดอืนขึน้ไป 

66 

41 

65 

15 

4 

6 

3 

33.0 

20.5 

32.5 

7.5 

2.0 

3.0 

1.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 33 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้าก่อน

เดนิทาง 1 – 15 วนัจํานวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 รองลงมามกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง 1 – 3 เดอืนจํานวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 มกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง 16 – 30 วนัจาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 มกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง 4 – 6 เดอืนจาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 มกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 10 -12 เดือนจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มกีารจองตัว๋เครื่องบินล่วงหน้าก่อน

เดนิทาง 7 – 9 เดอืนจํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 2 และมกีารจองตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้าก่อน

เดนิทาง 12 เดอืนขึน้ไปมจีาํนวน 3 คนคดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
 

ตารางที ่34 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามในการเดนิทางแต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่มเดนิทางกบัท่านกีค่น 
 

ในการเดินทางแต่ละครัง้ส่วนใหญ่

มีผู้ร่วมเดินทางกบัท่านก่ีคน 

จาํนวน ร้อยละ 

เดนิทางคนเดยีว 

ผูร้ว่มเดนิทาง1 – 3คน 

ผูร้ว่มเดนิทาง4 – 6คน 

ผูร้ว่มเดนิทาง 7 คนขึน้ไป 

45 

123 

26 

6 

22.5 

61.5 

13.0 

3.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที ่34 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มผีูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 1 – 

3 คนมจีํานวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รองลงมาเดนิทางคนเดยีวมจีํานวน 45 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 22.5 มผีูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้ 4 – 6 คนมจีาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 และมผีู้

รว่มเดนิทางในแต่ละครัง้ 7 คนขึน้ไปมจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 
 

ตารางที ่35 ตารางแจกแจงความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนก 

      ตามสายการบนิทีท่่านเลอืกใชบ้รกิาร 
 

สายการบินท่ีท่านเลือกใช้บริการ จาํนวน ร้อยละ 

นกแอร ์

ไทยแอรเ์อเชยี 

ไลออ้นแอร ์

90 

80 

15 

45 

40 

15 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่35 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารสายการบนินกแอร์

จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมาเลอืกใช้บรกิารสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีมจีํานวน 

80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 และอนัดบัสุดท้ายเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิไลอ้อนแอรม์จีํานวน 15 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ โดยจะสรุปดว้ยค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่จะนําเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 

ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในเรือ่งการรบัรูค้วามเสีย่ง 

 

การรบัรู้ความเส่ียง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใตส้ภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อือ้อํานวย 

2.69 1.034 

2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋าเดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

2.295 1.333 

3.ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตามกําหนดเวลา 2.1 1.3186 

4.ท่านมโีอกาสทีจ่ะการยกเลกิการเดนิทาง

แบบกะทนัหนั 

2.395 1.2151 
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ตารางที ่36 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในเรือ่งการรบัรูค้วามเสีย่ง (ต่อ) 

 

การรบัรู้ความเส่ียง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5.ท่านมโีอกาสทีจ่ะทํากระเป๋าเดนิทาง

เสยีหายขณะเดนิทาง เช่น ลอ้หลุด 

2.445 1.1461 

6.ท่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ เช่น เดนิสะดุด 

2.74 1.1084 

7.ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่าราคาสงูใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

2.35 1.3023 

8.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทําให้

ครอบครวัของท่านขาดรายได ้

2.18 1.1809 

9.หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของท่านจะล่าชา้ 

1.895 1.0389 

10.หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลง 

1.96 1.0216 

11.ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

2.3 1.2319 

12.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง

จะทําใหง้านไมส่ามารถดาํเนินต่อได ้

2.155 1.0755 

 

จากตารางที่ 36 พบว่าค่าเฉลี่ยความสําคญัเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสี่ยง กลุ่มตวัอย่าง

คํานึงถึงโอกาสที่จะเกิดอุบตัิเหตุขณะโดยสารบนเครื่องบนิ เช่นการเดนิสะดุด มคี่าสูงสุดคือ 

2.74 รองลงมาคอื ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใต้สภาพอากาศทีไ่ม่เอื้ออํานวย มคี่าเฉลีย่ 2.69 

ท่านมโีอกาสทีจ่ะทาํกระเป๋าเดนิทางเสยีหายขณะเดนิทาง เช่น ลอ้หลุด มคี่าเฉลีย่ 2.445 ท่านมี

โอกาสที่จะการยกเลกิการเดนิทางแบบกะทนัหนั มคี่าเฉลี่ย 2.395 ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่า

ราคาสูงใส่ในกระเป๋าเดนิทาง มคี่าเฉลีย่ 2.35 ท่านมกัจะนําเอกสารสําคญัใส่ในกระเป๋าเดนิทาง 

มคี่าเฉลี่ย 2.3 ท่านมโีอกาสที่จะลมืกระเป๋าเดนิทางไว้ในสนามบนิ มคี่าเฉลี่ย 2.295 หากท่าน

เกิดอุบตัิเหตุจะทําให้ครอบครวัของท่านขาดรายได้ มคี่าเฉลี่ย 2.18 หากท่านเกิดอุบตัิเหตุ

ระหว่างเดนิทางจะทําใหง้านไม่สามารถดําเนินต่อได ้มคี่าเฉลีย่ 2.155 ท่านมกัจะ Check-in ไม่
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ทนัตามกําหนดเวลา มคี่าเฉลีย่ 2.1 หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทําใหท่้านกงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่ว

ลดลง มคี่าเฉลีย่ 1.96 และหากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทําใหท่้านกงัวลใจว่างานของท่านจะล่าชา้ 

มคี่าเฉลีย่ 1.895 

 

ตารางที ่37 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในเรือ่งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

      ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยั

อบุติัเหตกุารเดินทางฯ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ตน้ตัง้แต่ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

2.23 1.1105 

2.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯคุม้ครองความ

เสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง 

2.325 1.0933 

3.เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯหากมกีารยกเลกิการ

เดนิทางจะไดร้บัการคนืเงนิค่าตัว๋ 

1.91 1.1082 

4.หากบรษิทัไมส่ามารถจ่ายค่าสนิไหมฯไดใ้น

ระยะเวลากําหนดบรษิทัตอ้งชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กี 

1.705 1.0409 

5.การจ่ายค่าสนิไหมบรษิทัฯจะจา่ยคนืภายใน15 

หรอื 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดห้ลกัฐานครบถว้น 

1.905 1.1369 

6.เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อนออกไป 6 ชัว่โมงท่าน

ถงึจะไดร้บัค่าชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัฯ 

1.725 1.0318 

7.หากยกเลกิกรมธรรมต์อ้งแจง้ใหบ้รษิทัหรอืสาย

การบนิทราบก่อนเดนิทาง 24 ชัว่โมง 

1.775 1.0245 

8.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบไป-กลบั

ใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ตน้ทางจนถงึปลายทาง 

2.195 1.1764 

 

จากตารางที่ 37 พบว่าค่าเฉลี่ยความสําคัญเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูสู้งสุดในเรื่อง

ประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางฯคุ้มครองความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

2.325 รองลงมาความรู้ในเรื่องระยะเวลาการคุ้มครองเริม่ต้นตัง้แต่ตอนที่ท่าน Check-in ณ 
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เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ มคี่าเฉลี่ยรองลงมาอยูท่ี ่2.23 ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบไป-

กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ต้นทางจนถงึปลายทาง มคี่าเฉลี่ย 2.195 เมื่อซื้อประกนัภยัฯหากมี

การยกเลกิการเดนิทางจะไดร้บัการคนืเงนิค่าตัว๋ มคี่าเฉลีย่ 1.91 การจ่ายค่าสนิไหมบรษิทัฯจะ

จ่ายคนืภายใน 15 หรอื 30 วนันับจากวนัที่ได้หลกัฐานครบถ้วน มคี่าเฉลี่ย 1.905 หากยกเลกิ

กรมธรรม์ต้องแจ้งให้บรษิัทหรอืสายการบินทราบก่อนเดินทาง 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลี่ย 1.775 

เที่ยวบนิจะต้องถูกเลื่อนออกไป 6 ชัว่โมงท่านถึงจะได้รบัค่าชดเชยจากบรษิัทประกนัภยัฯ มี

ค่าเฉลี่ย 1.725และหากบรษิัทไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมฯได้ในระยะเวลากําหนดบรษิัทต้อง

ชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กี มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดอยูท่ี ่1.705 

 

ตารางที ่38 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในเรือ่งพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยั 

       อุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 

พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอบุติัเหตกุาร

เดินทางฯ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปท่องเทีย่วโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.39 1.0164 

2.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อธุรกจิโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.355 1.0746 

3.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบัภมูลิําเนาโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.27 1.2184 

4.ในการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิท่านซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯทุกครัง้ทีเ่ดนิทาง 

3.04 1.1855 

5.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไม่ซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯดว้ยตนเอง 

3.78 0.9983 

6.ผูร้ว่มเดนิทางเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.055 1.157 

7.ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.89 0.9964 

8.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้จากคาํอธบิายแบบ

ความคุม้ครองของประกนัภยัฯ 

3.565 0.9903 
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ตารางที ่38 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในเรือ่งพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยั 

      อุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอบุติัเหตกุาร

เดินทางฯ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

9.ส่วนใหญ่ท่านซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯเพิม่เตมิภายหลงั ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

2.585 1.1789 

10.หากเดนิทางไปภาคใตท่้านจะซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.315 1.0824 

11.หากเดนิทางไปภาคเหนือท่านจะซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.23 1.0453 

 

จากตารางที่ 38 พบว่าค่าเฉลี่ยความสําคญัเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมทีจ่ะซือ้ประกนัภยัฯ 

จากปจัจยัต่างๆ ดงัน้ีราคามสี่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อประกันภยัอุบตัิเหตุการ

เดนิทางฯ มคี่าเฉลีย่สงูสุดที ่3.89 รองลงมาคอืท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่ที ่3.78 อนัดบัต่อมาท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คําอธิบายแบบความคุ้มครองของประกันภยัฯ มคี่าเฉลี่ยที่ 3.565 ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไป

ท่องเที่ยวโดยใชเ้ครื่องบนิเป็นพาหนะ มคี่าเฉลีย่ที่ 3.39 ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อธุรกจิ

โดยใช้เครื่องบนิเป็นพาหนะ มคี่าเฉลี่ย 3.355 หากเดนิทางไปภาคใต้ ท่านจะซื้อประกันภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ มคี่าเฉลี่ย 3.315 ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบัภูมลิําเนาโดยใชเ้ครื่องบนิ

เป็นพาหนะ มคี่าเฉลี่ย 3.27 หากเดินทางไปภาคเหนือ ท่านจะซื้อประกันภยัอุบตัิเหตุการ

เดนิทางฯ มคี่าเฉลี่ย 3.23 ผูร้่วมเดนิทางเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไม่ซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ มคี่าเฉลี่ย 3.055 ในการเดนิทางด้วยเครื่องบนิท่านซื้อประกนัภยัอุบตัิเหตุการ

เดนิทางฯทุกครัง้ที่เดนิทาง มคี่าเฉลี่ย 3.04 และอนัดบัสุดท้ายคอืส่วนใหญ่ท่านซื้อประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯเพิม่เตมิภายหลงั ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิ มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่2.585 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

 

การคดัเลอืกคาํถามทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมานของ

ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง ซึ่งได้ทําการสุ่มตัวอย่างมาจํานวน 200 คนโดยใช้การ

วเิคราะห์เพื่อคดัเลอืกหาคําถามที่มกีารกระจายคําตอบที่ดแีละเป็นคําถามที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กนัเองโดยนําเสนอในรปูกราฟประกอบการบรรยายดงัต่อไปน้ี 

 

 
แผนภูมิที่ 1  แผนภูมแิสดงการกระจายตัวของคําตอบในเรื่องการรบัรู้ความเสี่ยงของกลุ่ม

ตวัอยา่งแสดงใหเ้หน็ว่าจากคาํถามในส่วนน้ีคําตอบของกลุ่มตวัอย่างมกีารกระจาย

ตวัในทุกคาํตอบจงึไมเ่หน็ควรทีจ่ะตอ้งตดัคาํถามใด ๆ ออกจากแบบสอบถาม 
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แผนภูมิที่ 2  แผนภูมแิสดงการกระจายตัวของคําตอบในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิเฉพาะผูโ้ดยสารทีซ่ื้อ

ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าจากคําถามในส่วนน้ีคําตอบ

ของกลุ่มตวัอยา่งมกีารกระจายตวัในทุกคาํตอบจงึไม่เหน็ควรทีจ่ะต้องตดัคําถามใด 

ๆ ออกจากแบบสอบถาม 
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แผนภูมทิี่ 3  แผนภูมแิสดงการกระจายตัวของคําตอบในเรื่องพฤติกรรมการซื้อประกันภัย

อุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิของกลุ่มตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่า

จากคําถามในส่วนน้ีคําตอบของกลุ่มตวัอย่างมกีารกระจายตวัในทุกคําตอบจงึไม่

เหน็ควรทีจ่ะตอ้งตดัคาํถามใด ๆ ออกจากแบบสอบถาม 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรที่เกี่ยวข้องกนัโดยใช้

เกณฑค์่า r พจิารณาค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธซ์ึง่กําหนดค่า r ทีม่ากกว่า 0.8 และ น้อยกว่า 0.8 

ซึง่เมือ่นําคาํถามจากแบบสอบถามไปทดสอบแลว้ไมพ่บวา่มคี่าทีม่ากกว่า 0.8 และ น้อยกว่า 0.8 

ดงันัน้จงึไมจ่าํเป็นตอ้งตดัคาํถามใดออกจากแบบสอบถาม ทัง้น้ีไดแ้สดงคําถามทมีคี่า r สูงสุดมา

ประกอบจาํนวน 5 ลาํดบั 
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ตารางที ่39 ตารางแสดงคําถามขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองสงู 

 

ขอ้ที ่ คาํถาม ขอ้ที ่ คาํถาม ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

ค่า Pearson 

Correlation (r) 

31 หากเดนิทางไป

ภาคเหนือ ท่านจะ

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

30 หากเดนิทางไป

ภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

.000 0.7795 

16 หากบรษิทัไม่

สามารถจา่ยค่า

สนิไหมฯไดใ้น

ระยะเวลากําหนด

บรษิทัตอ้งชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กี 

17 การจา่ยค่าสนิไหม

บรษิทัฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื30วนั

นบัจากวนัทีไ่ด้

หลกัฐานครบถว้น 

.000 0.7279 

10 หากเทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทําใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลา

เทีย่วลดลง 

9 หากเทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทําใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของ

ท่านจะล่าชา้ 

.000 0.6766 

19 หากยกเลกิ

กรมธรรมต์อ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอืสายการ

บนิทราบก่อน

เดนิทาง24ชัว่โมง 

18 เทีย่วบนิจะตอ้งถูก

เลื่อนออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึจะ

ไดร้บัค่าชดเชยจาก

บรษิทัประกนัภยัฯ 

.000 0.6542 

3 ท่านมกัจะ Check-in 

ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

2 ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมื

กระเป๋าเดนิทางไว้

ในสนามบนิ 

.000 0.5948 

 

ตารางที ่39 แสดงคาํถามขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองสูง นัน้จะเหน็ไดว้่าเน่ืองจากคําถาม

ทีใ่ชใ้นแบบสอบถามนัน้มกีารกระจายของคําตอบจงึทําใหค้่า Pearson Correlation ทีท่ดสอบได้

ไม่เกินตามที่กําหนดไว้ที่ 0.8 และ -0.8 ดงันัน้จึงไม่จําเป็นต้องตัดคําถามใดออกจาก

แบบสอบถาม(สาํหรบัรายละเอยีดเตม็แสดงในภาคผนวก ก) 
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การแบ่งกลุ่มด้วยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method) โดยจะแบ่งกลุ่มผู้โดยสารที่ท่า

อากาศยานดอนเมือง เพื่อต้องการแบ่งกลุ่มประชากรที่มีความรู้และความคิดเห็นในเรื่อง

ประกันภยัอุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั โดยการ

วิเคราะห์จะใช้ตัวแปรคําถามความรู้ความเข้าใจ การรบัรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภยัอุบัติเหตุการเดินทางฯ ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช ้

Dendrograms ทีม่าจากการวเิคราะหก์ลุ่มแบบขัน้ตอน Hierarchical Cluster Analysis มาช่วย

ในการพจิารณาใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสม โดยผูศ้กึษาไดท้าํการแบ่งกลุ่มดงัน้ี 

 

ตารางที ่40 ตารางแสดงจาํนวนกลุ่มและค่าทีไ่ดจ้ากตาราง Agglomeration Schedule 

 

จาํนวน Cluster ความแตกต่างของ Cluster 

ก่อนการยบุรวม (Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทยีบกบัในลาํดบัปจัจบุนั 

7 153.4729 0.0335 

6 194.9695 0.0411 

5 200.5836 0.0407 

4 234.5094 0.0457 

3 465.4802 0.0867 

2 533.1477 0.0914 

1 - - 

 

ตารางที ่40 ตารางสรุปผลการทํา Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical พบว่า การ

แบ่งกลุ่มประชากรขัน้แรกได ้2 กลุ่ม แต่เน่ืองจากเปอรเ์ซนต์ของ Coefficient มกีารเปลีย่นแปลง

ลดลงอยา่งต่อเน่ืองและเริม่คงทีใ่นกลุ่มที ่4 ดงันัน้จงึกําหนดกลุ่มทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็น 3 กลุ่ม

เน่ืองจากมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มและเพื่อความสะดวกในการบรหิารจดัการ (สําหรบั

รายละเอยีดเตม็แสดงในภาคผนวก ข) 
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แผนภูมทิี ่4  แผนภูมแิสดงเปอรเ์ซน็ต์การเปลีย่นแปลงค่า Agglomeration Coefficient เมื่อยุบ

รวมกลุ่มแสดงใหเ้หน็ว่าหลงัจากการบุยรวมกลุ่ม 3 แลว้เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงเริม่คงที ่

 

ผลการวเิคราะห์ Dendogram ที่มาจากการวเิคราะห์กลุ่มแบบขัน้ตอน (Hierachical 

Cluster Analysis) เพื่อช่วยในการพจิารณาจาํนวนกลุ่มใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสมซึง่เหน็ไดว้่าบุคคลที่

มคีวามคล้ายคลงึกนัไดม้กีารแบ่งออกมาให้อยู่ด้วยกนัอย่างเหมาะสม ซึ่งจะแสดงให้เห็นตาม

ภาพดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0.0800

0.0900

0.1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 
 



87 
 

 
 

ภาพที ่3  Dendogram แสดงใหเ้หน็วา่ จาํนวนกลุ่มทีส่ามารถแบ่งได ้3 กลุ่มนัน้เป็นประชากรที ่

   มคีวามคลา้ยคลงึกนั 
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การแบ่งกลุ่มด้วยวิธ ีK-Means ผลการวิเคราะห์แบบ K-Mean นัน้จะคํานวณห่า

ระยะห่างดว้ยวธิกีาร Squared Euclidean Distance และไดก้ําหนดจาํนวนกลุ่มทีต่้องการ โดยผู้

ศกึษาสามารถแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่41 ตารางสรปุผลการทํา Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means 

 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คดิเป็นรอ้ยละ 

1 41 20.5 

2 69 34.5 

3 90 45.0 

 200 100.0 

 

จากาตารางที ่41 พบว่าผลการแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีK-Mean นัน้เมือ่แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มจาก

วธิ ี Hierarchical แลว้นัน้จะทําการจดักลุ่มโดยใชก้ารกัน้ระหว่างกลุ่มดว้ยระยะทาง โดยวธิกีาร

แบ่งกัน้นัน้กําหนดให้ข้อมูลและแบ่งกลุ่มเพื่อให้ได้จํานวนในกลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งจากการ

แบ่งกลุ่มพบว่าไมม่ ีCluster ใดทีม่จีาํนวนน้อยจนถอืว่าเป็น Outlier 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม  

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใต้

สภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย 

1 2.439 41 1.0500 

2 3.159 69 1.0236 

3 2.578 90 .9827 

Total 2.750 200 1.0502 

ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋า

เดนิทางไวใ้นสนามบนิ 

1 1.610 41 .9455 

2 2.638 69 1.3170 

3 1.744 90 .8813 

Total 2.025 200 1.1493 

ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

1 1.610 41 1.0459 

2 2.652 69 1.3914 

3 1.544 90 .7813 

Total 1.940 200 1.1931 

ท่านมโีอกาสทีจ่ะการยกเลกิการ

เดนิทางแบบกะทนัหนั 

1 1.951 41 1.0235 

2 3.188 69 1.1666 

3 2.011 90 1.0439 

Total 2.405 200 1.2200 

ท่านมโีอกาสทีจ่ะทาํกระเป๋า

เดนิทางเสยีหายขณะเดนิทาง เช่น 

ลอ้หลุด 

1 2.146 41 1.0854 

2 3.681 69 .9624 

3 2.233 90 1.0499 

Total 2.715 200 1.2416 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ท่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะ

โดยสารบนเครือ่งบนิ เช่น เดนิ

สะดุด 

1 2.098 41 .9697 

2 3.536 69 .9168 

3 2.378 90 .9189 

Total 2.720 200 1.1035 

ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่าราคาสงูใส่

ในกระเป๋าเดนิทาง 

1 1.561 41 .7088 

2 3.377 69 1.2845 

3 1.878 90 .9579 

Total 2.330 200 1.2921 

หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทาํให้

ครอบครวัของท่านขาดรายได ้

1 2.707 41 1.4185 

2 4.087 69 1.0395 

3 2.522 90 1.3088 

Total 3.100 200 1.4354 

หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํให้

ท่านกงัวลใจว่างานของท่านจะ

ล่าชา้ 

1 2.683 41 1.2736 

2 4.507 69 .7200 

3 3.467 90 1.4158 

Total 3.665 200 1.3646 

หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลง 

1 3.073 41 1.2327 

2 4.377 69 .7689 

3 3.333 90 1.4300 

Total 3.640 200 1.3111 

ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

1 2.171 41 1.0223 

2 3.783 69 1.3046 

3 2.556 90 1.3164 

Total 2.900 200 1.4142 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่าง

เดนิทางจะทาํใหง้านไมส่ามารถ

ดาํเนินต่อได ้

1 2.610 41 1.1593 

2 4.420 69 .7555 

3 2.989 90 1.2316 

Total 3.405 200 1.3075 

ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ต้นตัง้แต่

ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

1 3.268 41 1.0960 

2 2.058 69 .9375 

3 1.889 90 .9533 

Total 2.230 200 1.1105 

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ

คุม้ครองความเสยีหายของกระเป๋า

เดนิทาง 

1 3.341 41 1.0632 

2 2.217 69 .9215 

3 1.944 90 .9405 

Total 2.325 200 1.0933 

เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯหากมกีาร

ยกเลกิการเดนิทางจะไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋ 

1 3.244 41 1.0904 

2 1.826 69 .9068 

3 1.367 90 .6779 

Total 1.910 200 1.1082 

หากบรษิทัไมส่ามารถจา่ยค่า

สนิไหมฯไดใ้นระยะเวลากําหนด

บรษิทัตอ้งชดใชด้อกเบีย้ใหอ้กี 

1 2.732 41 1.2455 

2 1.739 69 .9339 

3 1.211 90 .5707 

Total 1.705 200 1.0409 

การจา่ยค่าสนิไหมบรษิทัฯจะจ่าย

คนืภายใน15หรอื30วนันบัจากวนัที่

ไดห้ลกัฐานครบถว้น 

1 3.073 41 1.0581 

2 1.942 69 1.0556 

3 1.344 90 .7667 

Total 1.905 200 1.1369 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อนออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึจะไดร้บัค่าชดเชย

จากบรษิทัประกนัภยัฯ 

1 3.073 41 .9589 

2 1.580 69 .8297 

3 1.222 90 .5763 

Total 1.725 200 1.0318 

หากยกเลกิกรมธรรมต์อ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอืสายการบนิทราบก่อน

เดนิทาง24ชัว่โมง 

1 3.073 41 1.0342 

2 1.638 69 .7854 

3 1.289 90 .6042 

Total 1.775 200 1.0245 

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ

แบบไป-กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่

ตน้ทางจนถงึปลายทาง 

1 3.439 41 1.0259 

2 2.101 69 .9873 

3 1.700 90 .9534 

Total 2.195 200 1.1764 

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปท่องเทีย่ว

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

1 3.415 41 .9480 

2 3.391 69 1.1010 

3 3.378 90 .9896 

Total 3.390 200 1.0164 

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

1 3.073 41 1.1487 

2 3.623 69 .9717 

3 3.278 90 1.0813 

Total 3.355 200 1.0746 

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบั

ภมูลิาํเนาโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

1 2.951 41 1.2639 

2 3.725 69 1.0415 

3 3.067 90 1.2343 

Total 3.270 200 1.2184 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ในการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิท่าน

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯทุกครัง้ทีเ่ดนิทาง 

1 3.098 41 1.0199 

2 3.246 69 1.1035 

3 2.856 90 1.2944 

Total 3.040 200 1.1855 

ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไม่

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯดว้ยตนเอง 

1 3.878 41 .9797 

2 3.884 69 .9932 

3 3.656 90 1.0074 

Total 3.780 200 .9983 

ผูร้ว่มเดนิทางเป็นผูต้ดัสนิใจในการ

ซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

1 3.171 41 1.2630 

2 3.145 69 1.1792 

3 2.933 90 1.0893 

Total 3.055 200 1.1570 

ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

1 3.488 41 1.1428 

2 4.000 69 .9549 

3 3.989 90 .9179 

Total 3.890 200 .9964 

ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

1 3.707 41 .9809 

2 3.826 69 .8394 

3 3.300 90 1.0434 

Total 3.565 200 .9903 

ส่วนใหญ่ท่านซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯเพิม่เตมิ

ภายหลงั ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

1 2.439 41 1.3238 

2 2.725 69 1.1361 

3 2.544 90 1.1432 

Total 2.585 200 1.1789 
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ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่แต่ละคาํถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

คาํถาม กลุ่ม ค่าเฉล่ีย จาํนวน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

หากเดนิทางไปภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

1 3.293 41 1.1235 

2 3.565 69 .9923 

3 3.133 90 1.1036 

Total 3.315 200 1.0824 

หากเดนิทางไปภาคเหนือ ท่านจะ

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯ 

1 3.317 41 .9859 

2 3.522 69 1.0089 

3 2.967 90 1.0434 

Total 3.230 200 1.0453 

ความถีใ่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบั

เท่ากบั 2 ครัง้) 

1 4.829 41 3.8724 

2 8.116 69 8.2614 

3 5.133 90 4.2113 

Total 6.100 200 6.0359 

 

ผลการสรุปการเปรยีบเทียบคําถามที่มคีะแนนสูงสุดและตํ่าสุด 10 อันดบัของแต่ละ 

Cluster ซึง่ผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอในรปูแบบตารางสรปุดงัน้ี  
 

 

 
 



 

ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม คะแนนเฉลีย่ ขอ้คาํถาม คะแนนเฉลีย่ ขอ้คาํถาม คะแนนเฉลีย่ 

32.ความถีใ่นการเดนิทางโดย

เครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีที่

ผ่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 

ครัง้) 

4.8293 32.ความถีใ่นการเดนิทางโดย

เครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา 

(ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

8.1159 32.ความถีใ่นการเดนิทางโดย

เครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่าน

มา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

5.1333 

25.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการ

ซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯดว้ย

ตนเอง 

3.878 9.หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํให้

ท่านกงัวลใจว่างานของท่านจะล่าชา้ 

4.5072 27.ราคามสี่วนช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.9889 
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ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม คะแน

นเฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

28.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

3.7073 12.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่าง

เดนิทางจะทาํใหง้านไมส่ามารถ

ดาํเนินต่อได ้

4.4203 25.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯดว้ยตนเอง 

3.6556 

27.ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯ 

3.4878 10.หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํให้

ท่านกงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่ว

ลดลง 

4.3768 9.หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของท่านจะล่าชา้ 

3.4667 

20.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึปลายทาง 

3.439 8.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทําให้

ครอบครวัของท่านขาดรายได ้

4.087 21.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปท่องเทีย่ว

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.3778 

21.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปท่องเทีย่วโดย

ใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.4146 27.ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจ

ซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

4 10.หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลง 

3.3333 
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ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

14.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ

คุม้ครองความเสยีหายของกระเป๋า

เดนิทาง 

3.3415 25.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯดว้ยตนเอง 

3.8841 28.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

3.3 

31.หากเดนิทางไปภาคเหนือ ท่านจะ

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.3171 28.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

3.8261 22.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.2778 

30.หากเดนิทางไปภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.2927 11.ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

3.7826 30.หากเดนิทางไปภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

3.1333 

13.ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

3.2683 23.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบั

ภมูลิาํเนาโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

3.7246 23.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบั

ภมูลิาํเนาโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

3.0667 
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ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนตํ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster  

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

ขอ้คาํถาม คะแนน

เฉลีย่ 

7.ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่า

ราคาสงูใส่ในกระเป๋า

เดนิทาง 

1.561 18.เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อนออกไป 6 ชัว่โมง

ท่านถงึจะไดร้บัค่าชดเชยจากบรษิทั

ประกนัภยัฯ 

1.5797 16.หากบรษิทัไมส่ามารถจา่ยค่าสนิไหมฯ

ไดใ้นระยะเวลากําหนดบรษิทัตอ้งชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กี 

1.2111 

3.ท่านมกัจะ Check-in ไม่

ทนัตามกําหนดเวลา 

1.6098 19.หากยกเลกิกรมธรรมต์อ้งแจง้ใหบ้รษิทั

หรอืสายการบนิทราบก่อนเดนิทาง24ชัว่โมง 

1.6377 18.เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อนออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึจะไดร้บัค่าชดเชยจาก

บรษิทัประกนัภยัฯ 

1.2222 

2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมื

กระเป๋าเดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

1.6098 16.หากบรษิทัไมส่ามารถจา่ยค่าสนิไหมฯได้

ในระยะเวลากําหนดบรษิทัต้องชดใชด้อกเบีย้

ใหอ้กี 

1.7391 19.หากยกเลกิกรมธรรมต์อ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอืสายการบนิทราบก่อนเดนิทาง

24ชัว่โมง 

1.2889 
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ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนตํ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลีย่ 

4.ท่านมโีอกาสทีจ่ะการยกเลกิ

การเดนิทางแบบกะทนัหนั 
1.9512 

15.เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯหากมกีารยกเลกิ

การเดนิทางจะไดร้บัการคนืเงนิค่าตัว๋ 
1.8261 

17.การจา่ยค่าสนิไหมบรษิทัฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื30วนันบัจากวนัทีไ่ด้

หลกัฐานครบถว้น 

1.3444 

6.ท่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะ

โดยสารบนเครือ่งบนิ เช่น เดนิ

สะดุด 

2.0976 

17.การจา่ยค่าสนิไหมบรษิทัฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื30วนันบัจากวนัทีไ่ด้

หลกัฐานครบถว้น 

1.942 
15.เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯหากมกีารยกเลกิ

การเดนิทางจะไดร้บัการคนืเงนิค่าตัว๋ 
1.3667 

5.ท่านมโีอกาสทีจ่ะทํากระเป๋า

เดนิทางเสยีหายขณะเดนิทาง 

เช่น ลอ้หลุด 

2.1463 

13.ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 

2.058 
3.ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 
1.5444 

11.ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่

ในกระเป๋าเดนิทาง 
2.1707 

20.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึปลายทาง 

2.1014 

20.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ

แบบไป-กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ตน้

ทางจนถงึปลายทาง 

1.7 
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ตารางที ่43 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทีม่คีะแนนตํ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้คาํถาม 

คะแน

นเฉลีย่ 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลีย่ 

1.ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใตส้ภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย 
2.439 

14.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ

คุม้ครองความเสยีหายของกระเป๋า

เดนิทาง 

2.217

4 

2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋าเดนิทาง

ไวใ้นสนามบนิ 
1.7444 

29.ส่วนใหญ่ท่านซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯเพิม่เตมิภายหลงัณ

เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

2.439 
2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋า

เดนิทางไวใ้นสนามบนิ 

2.637

7 

7.ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่าราคาสงูใส่

ในกระเป๋าเดนิทาง 
1.8778 

12.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง

จะทําใหง้านไมส่ามารถดาํเนินต่อได ้
2.6098 

3.ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

2.652

2 

13.ระยะเวลาการคุม้ครองริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

1.8889 

100  
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จากตารางเปรยีบเทียบคําถามที่ที่มคีะแนนสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละ Cluster นัน้ 

สามารถสรปุสรปุลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster ไดด้งัน้ี 

Cluster 1 :  กลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมในการใช้เครื่องบนิเป็นพาหนะในการโดยสารบ่อยครัง้ 

ซึ่งหากเป็นทางไปท่องเที่ยวการโดยสารด้วยเครื่องบนิจะเป็นตวัเลอืกแรกที่จะใช้บรกิารและมี

พฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางดว้ยตนเองซึง่ราคาและรายละเอยีด

ของความคุ้มครองประกันภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางฯเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้กลุ่มน้ีตดัสินใจซื้อ

ประกันภัย โดยคนที่กลุ่มน้ีมีความรู้ในเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสูงมากและไม่

ตระหนกัในเรือ่งความเสีย่งภยัทีอ่าจเกดิขึน้กบัตวัเอง  

Cluster 2 :  กลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมในการใช้เครื่องบนิเป็นพาหนะในการโดยสารบ่อยครัง้

ที่สุดจากทัง้สามกลุ่ม โดยที่จะมพีฤตกิรรมในการซื้อประกนัภยัจากตวัเองที่เป็นผู้ตดัสนิใจซื้อ

โดยมรีาคาเป็นปจัจยัสําคญัส่วนหน่ึงและการอธบิายรายละเอยีดความคุ้มครองของประกนัภยั 

โดยทีก่ลุ่มทีโ่ดยสารส่วนใหญ่จะใชเ้ครื่องบนิเป็นพาหนะในการโดยสารกลบัภูมลิําเนา ซึง่กลุ่มน้ี

คํานึงถึงความเสี่ยงภยัที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดจากทัง้สามกลุ่มและมคีวามรู้ในเรื่องประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางเพยีงพืน้ฐาน 

Cluster 3 :  กลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมในการใช้เครื่องบนิเป็นพาหนะในการโดยสารบ่อยครัง้ 

ซึง่คนในกลุ่มน้ีเลอืกเครื่องบนิเป็นพาหนะในการโดยสารในการตดิต่อธุรกจิ ท่องเที่ยวและกลบั

ภูมลิําเนา ซึ่งราคาเป็นปจัจยัหน่ึงในการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางแต่มกัไม่

ค่อยซื้อประกนัภยั มคีวามตระหนักถงึความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้หากเกดิอุบตัเิหตุระหว่าง

การเดนิทางและมคีวามรูเ้พยีงเลก็น้อยในเรือ่งประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง 
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 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบ ANOVA เป็นการค้นหา

ปจัจยัการรบัรูค้วามเสี่ยง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซื้อต่อประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิทีแ่ต่ละกลุ่มมคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ 

ตารางที ่44 ตารางการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ส่วนใหญ่ท่านจะ

เดนิทางภายใตส้ภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย 

Between 

Groups 
18.201 2 9.100 8.906 .000 

Within 

Groups 
201.299 197 1.022     

Total 219.500 199       

ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมื

กระเป๋าเดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

Between 

Groups 
40.055 2 20.027 17.707 .000 

Within 

Groups 
222.820 197 1.131     

Total 262.875 199       

ท่านมกัจะ Check-in 

ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

Between 

Groups 
53.550 2 26.775 22.960 .000 

Within 

Groups 
229.730 197 1.166     

Total 283.280 199       

ท่านมโีอกาสทีจ่ะการ

ยกเลกิการเดนิทาง

แบบกะทนัหนั 

Between 

Groups 
64.753 2 32.376 27.558 .000 

Within 

Groups 
231.442 197 1.175     

Total 296.195 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ท่านมโีอกาสทีจ่ะทาํ

กระเป๋าเดนิทาง

เสยีหายขณะเดนิทาง 

เช่น ลอ้หลุด 

Between 

Groups 98.548 2 49.274 46.621 .000 

Within 

Groups 208.207 197 1.057     

Total 306.755 199       

ท่านมโีอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ เช่น เดนิ

สะดุด 

Between 

Groups 72.395 2 36.198 41.965 .000 

Within 

Groups 169.925 197 .863     

Total 242.320 199       

ท่านมกัจะนําสิง่ของมี

ค่าราคาสงูใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

Between 

Groups 118.264 2 59.132 54.446 .000 

Within 

Groups 213.956 197 1.086     

Total 332.220 199       

หากท่านเกดิอุบตัเิหตุ

จะทําใหค้รอบครวัของ

ท่านขาดรายได ้

Between 

Groups 103.578 2 51.789 33.296 .000 

Within 

Groups 306.422 197 1.555     

Total 410.000 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

หากเทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทําใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของ

ท่านจะล่าชา้ 

Between 

Groups 92.031 2 46.015 32.547 .000 

Within 

Groups 278.524 197 1.414     

Total 370.555 199       

หากเทีย่วบนิถูกเลื่อน

จะทําใหท่้านกงัวลใจ

ว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลง 

Between 

Groups 59.097 2 29.548 20.570 .000 

Within 

Groups 282.983 197 1.436     

Total 342.080 199       

ท่านมกัจะนําเอกสาร

สาํคญัใส่ในกระเป๋า

เดนิทาง 

Between 

Groups 86.234 2 43.117 27.245 .000 

Within 

Groups 311.766 197 1.583     

Total 398.000 199       

หากท่านเกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่างเดนิทางจะทํา

ใหง้านไมส่ามารถ

ดาํเนินต่อได ้

Between 

Groups 112.638 2 56.319 48.757 .000 

Within 

Groups 227.557 197 1.155     

Total 340.195 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ระยะเวลาการคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่ตอนที่

ท่าน Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

Between 

Groups 56.714 2 28.357 29.603 .000 

Within 

Groups 188.706 197 .958     

Total 245.420 199       

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯคุม้ครอง

ความเสยีหายของ

กระเป๋าเดนิทาง 

Between 

Groups 56.194 2 28.097 30.466 .000 

Within 

Groups 181.681 197 .922     

Total 237.875 199       

เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯ

หากมกีารยกเลกิการ

เดนิทางจะไดร้บัการ

คนืเงนิคา่ตัว๋ 

Between 

Groups 100.006 2 50.003 68.230 .000 

Within 

Groups 144.374 197 .733     

Total 244.380 199       

หากบรษิทัไมส่ามารถ

จา่ยค่าสนิไหมฯไดใ้น

ระยะเวลากําหนด

บรษิทัตอ้งชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กี 

Between 

Groups 65.253 2 32.626 42.752 .000 

Within 

Groups 150.342 197 .763     

Total 215.595 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

การจา่ยค่าสนิไหม

บรษิทัฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื30วนั

นบัจากวนัทีไ่ด้

หลกัฐานครบถว้น 

Between 

Groups 84.324 2 42.162 48.047 .000 

Within 

Groups 172.871 197 .878     

Total 257.195 199       

เทีย่วบนิจะตอ้งถูก

เลื่อนออกไป 6 ชัว่โมง

ท่านถงึจะไดร้บั

ค่าชดเชยจากบรษิทั

ประกนัภยัฯ 

Between 

Groups 98.727 2 49.364 85.947 .000 

Within 

Groups 113.148 197 .574     

Total 211.875 199       

หากยกเลกิกรมธรรม์

ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัหรอื

สายการบนิทราบก่อน

เดนิทาง24ชัว่โมง 

Between 

Groups 91.664 2 45.832 77.031 .000 

Within 

Groups 117.211 197 .595     

Total 208.875 199       

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯแบบไป-

กลบัใหค้วามคุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทางจนถงึ

ปลายทาง 

Between 

Groups 86.108 2 43.054 44.808 .000 

Within 

Groups 189.287 197 .961     

Total 275.395 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทาง

ไปท่องเทีย่วโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

Between 

Groups .038 2 .019 .018 .982 

Within 

Groups 205.542 197 1.043     

Total 205.580 199       

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทาง

ไปตดิต่อธุรกจิโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

Between 

Groups 8.756 2 4.378 3.902 .022 

Within 

Groups 221.039 197 1.122     

Total 229.795 199       

ส่วนใหญ่ท่านเดนิทาง

กลบัภมูลิําเนาโดยใช้

เครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

Between 

Groups 22.149 2 11.075 7.984 .000 

Within 

Groups 273.271 197 1.387     

Total 295.420 199       

ในการเดนิทางดว้ย

เครือ่งบนิท่านซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯทุกครัง้ที่

เดนิทาง 

Between 

Groups 6.136 2 3.068 2.210 .112 

Within 

Groups 273.544 197 1.389     

Total 279.680 199       
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ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจใน

การซือ้หรอืไม่ซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯดว้ย

ตนเอง 

Between 

Groups 

2.535 2 1.268 1.275 .282 

Within 

Groups 

195.785 197 .994     

Total 198.320 199       

ผูร้ว่มเดนิทางเป็นผู้

ตดัสนิใจในการซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯ 

Between 

Groups 

2.439 2 1.220 .910 .404 

Within 

Groups 

263.956 197 1.340     

Total 266.395 199       

ราคามสี่วนช่วยให้

ท่านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯ 

Between 

Groups 

8.347 2 4.174 4.345 .014 

Within 

Groups 

189.233 197 .961     

Total 197.580 199       

ท่านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้จาก

คาํอธบิายแบบความ

คุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

Between 

Groups 

11.854 2 5.927 6.370 .002 

Within 

Groups 

183.301 197 .930     

Total 195.155 199       

 

 

 

 

  

 



109 
 

ตารางที่ 44 ตารางการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใช้การทดสอบ ANOVA 

(ต่อ) 

 

Question 

Sum of 

Square

s 

df Mean 

Squar

e 

F Sig. 

ส่วนใหญ่ท่านซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯเพิม่เตมิ

ภายหลงั ณ เคาน์เตอร์

สายการบนิ 

Between 

Groups 

2.367 2 1.184 .850 .429 

Within 

Groups 

274.188 197 1.392     

Total 276.555 199       

หากเดนิทางไปภาคใต ้

ท่านจะซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

Between 

Groups 

7.311 2 3.655 3.188 .043 

Within 

Groups 

225.844 197 1.146     

Total 233.155 199       

หากเดนิทางไป

ภาคเหนือ ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

Between 

Groups 

12.425 2 6.212 5.970 .003 

Within 

Groups 

204.995 197 1.041     

Total 217.420 199       

ความถีใ่นการเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิของท่าน

ใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-

กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

Between 

Groups 

430.723 2 215.3

61 

6.222 .002 

Within 

Groups 

6819.27

7 

197 34.61

6 

    

Total 7250.00

0 

199       
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 ซึง่จากตารางที ่44 คาํถามขอ้ทีม่คี่า Sig น้อยกว่า .05 แสดงว่าแต่ละกลุ่มมคี่าเฉลีย่ของ

คาํถามในดา้นการรบัรู ้ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติ ิ

การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA เพื่อหาคําถาม

ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มขอ้ใดบ้างที่แต่ละกลุ่มย่อยมคี่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ

ทัง้น้ีไดส้รปุว่ากลุ่มยอ่ยใดมคี่าเฉลีย่ของคาํถามสงูหรอืตํ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

1.ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใตส้ภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.439 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.159 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.578 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.750) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋าเดนิทางไว้

ในสนามบนิ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =1.61 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =2.638 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.744 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.25) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

3.ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =1.61 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =2.652 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.544 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.940) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

4.ท่านมโีอกาสทีจ่ะการยกเลกิการ

เดนิทางแบบกะทนัหนั 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =1.951 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.188 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.011 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.405) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

5.ท่านมโีอกาสทีจ่ะทํากระเป๋าเดนิทาง

เสยีหายขณะเดนิทาง เช่น ลอ้หลุด 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.146 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.681 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.233 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.715) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

6.ท่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ เช่น เดนิสะดุด 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.098 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.536 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.378 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.720) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

8.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทําให้

ครอบครวัของท่านขาดรายได ้
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.707 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =4.087 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.522 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.100) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

9.หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่างานของท่านจะล่าชา้ 

      

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.683 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =4.507 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.467 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.665) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

10.หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํใหท่้าน

กงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลง 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.073 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =4.377 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.333 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.640) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

11.ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.171 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.783 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.556 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.900) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

12.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง

จะทําใหง้านไมส่ามารถดาํเนินต่อได ้
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.61 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =4.42 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.989 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.405) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

13.ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.268 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =2.058 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.889 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.230) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

14.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯคุม้ครอง

ความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.341 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =2.217 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.944 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.325) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

 
[  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

15.เมือ่ซือ้ประกนัภยัฯหากมกีารยกเลกิการ

เดนิทางจะไดร้บัการคนืเงนิค่าตัว๋ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.244 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =1.826 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.367 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.910) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

16.หากบรษิทัไมส่ามารถจา่ยค่าสนิไหมฯได้

ในระยะเวลากําหนดบรษิทัต้องชดใชด้อกเบีย้

ใหอ้กี 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.732 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =1.739 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.211 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.705) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

17.การจา่ยค่าสนิไหมบรษิทัฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื30วนันบัจากวนัทีไ่ดห้ลกัฐาน

ครบถว้น 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.073 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =1.942 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.344 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.905) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

18.เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อนออกไป 6 ชัว่โมง

ท่านถงึจะไดร้บัค่าชดเชยจากบรษิทั

ประกนัภยัฯ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.073 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =1.58 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.222 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.725) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

19.หากยกเลกิกรมธรรมต์อ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอืสายการบนิทราบก่อนเดนิทาง

24ชัว่โมง 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.073 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =1.638 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.289 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 1.775) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

20.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึปลายทาง 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.439 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =2.101 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =1.7 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 2.195) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

22.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อธุรกจิ

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.073 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.623 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.278 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.355) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

23.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบัภมูลิําเนา

โดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =2.951 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.725 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.067 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.270) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

27.ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.488 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =4 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.989 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.890) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

28.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.707 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.826 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.3 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.565) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

        

30.หากเดนิทางไปภาคใต ้ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.293 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.565 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =3.133 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.315) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

31.หากเดนิทางไปภาคเหนือ ท่านจะซือ้

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 
ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =3.317 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =3.522 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =2.967 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 3.230) [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 
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ตารางที ่45 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิ(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

32.ความถีใ่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบั

เท่ากบั 2 ครัง้) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 =4.829 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 =8.116 ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 =5.133 

(คะแนนเฉลีย่รวม = 6.100) [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ [  ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่ 

  [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [  ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ [ / ]  ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

 

จากตารางที ่45 ผลการทดสอบค่าสถติดิว้ยวธิวีเิคราะหด์ว้ยความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) พบว่าความรูค้วามเขา้ใจ การรบัรู้

ความเสี่ยงและพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิทีต่รงกบัความต้องการของกลุ่มผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยาน

ดอนเมอืงแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญั .05 และเพื่อใหช้ดัเจนยิง่ขึน้จะนําเสนอดว้ยกราฟเสน้ตรงเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่ ี

นยัสาํคญัทางสถติดิงัน้ี  
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แผนภูมทิี ่5  แผนภูมเิสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิอง

หมวดการรบัรูค้วามเสีย่ง 

 

 
แผนภูมทิี ่6  แผนภูมเิสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิอง

หมวดความรูค้วามเขา้ใจประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 
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แผนภูมทิี ่7  แผนภูมเิสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิอง

หมวดพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

 

 
แผนภูมทิี่ 8  แผนภูมเิส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ที่มนีัยสําคญัทางสถิติ

เกี่ยวกบัความถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบั

เท่ากบั 2 ครัง้) 
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การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square โดยจะทํา

การไขว้ตารางระหว่างกลุ่มย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามสงักดักบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลเชงิ

ลกัษณะอื่น ๆ โดยผูศ้กึษาไดท้าํการสรุปรายละเอยีดความแตกต่างของทีม่นีัยสําคญัทางสถติใิน

แต่ละลกัษณะส่วนบุคคลพรอ้มทัง้กราฟแท่งดงัน้ี (สาํหรบัรายละเอยีดเตม็แสดงในภาคผนวก ค) 

 

ตารางที ่46 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องเพศแต่ละแต่ละกลุ่ม 

 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

เพศ ชาย Count 9 30 27 66 

% within เพศ 13.6% 45.5% 40.9% 100.0% 

หญงิ Count 32 39 63 134 

% within เพศ 23.9% 29.1% 47.0% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within เพศ 20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตารางที ่47 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบักลุ่ม 

 

  Value df Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probabi

lity 

Pearson 

Chi-Square 

6.056
a
 2 .048 .049     

Likelihood 

Ratio 

6.083 2 .048 .052     

Fisher's 

Exact Test 

5.913     .054     

Linear-by-

Linear 

Association 

.127
b
 1 .722 .771 .399 .073 

N of Valid 

Cases 

200           

 

 จากตารางที ่47 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบักลุ่ม พบว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล

ดา้นเพศ มคี่า Sig = 0.049 ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่า

กว่า 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



125 
 

ตารางที ่48 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแต่ละกลุ่ม 

 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 

ตํ่ากว่า

10,000

บาท 

Count 6 14 20 40 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

15.0% 35.0% 50.0% 100.0% 

10,001-

20,000

บาท 

Count 2 14 22 38 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

5.3% 36.8% 57.9% 100.0% 

20,001-

30,000

บาท 

Count 13 17 31 61 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

21.3% 27.9% 50.8% 100.0% 

30,001-

40,000

บาท 

Count 8 12 7 27 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

29.6% 44.4% 25.9% 100.0% 

40,001-

50,000

บาท 

Count 10 6 4 20 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

50.0% 30.0% 20.0% 100.0% 

50,001

บาทขึน้

ไป 

Count 2 6 6 14 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตารางที ่49 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบักลุ่ม 

 

 Val

ue 

df Asym

ptotic 

Signifi

cance 

(2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (1-

sided) 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Sign

ifica

nce 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-

Square 

23.

841
a
 

10 .008 0.007 .005 .009       

Likelihoo

d Ratio 

24.

141 

10 .007 .011
b
 .008 .013       

Fisher's 

Exact 

Test 

23.

087 

    .008
b
 .005 .010       

Linear-

by-

Linear 

Associati

on 

8.5

05
c
 

1 .004 .004
b
 .002 .005 .002

b
 .001 .003 

N of 

Valid 

Cases 

200                 

 

จากตารางที ่49 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบักลุ่ม พบว่า 

ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มคี่า Sig = 0.007 ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่ากว่า 0.05 
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ตารางที ่50 ตารางแสดงการแจกแจงความถี่ประกนัรถยนต์เป็นกรมธรรมท์ีม่อียู่ในปจัจุบนัแต่ละ

กลุ่ม 

 

 Cluster Number of 

Case 

Total 

1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั

(ประกนั

รถยนต์) 

ไมใ่ช่ Count 33 38 61 132 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

25.0% 28.8% 46.2% 100.0% 

ใช่ Count 8 31 29 68 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

11.8% 45.6% 42.6% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตารางที ่51 ตารางแสดงความสมัพนัธป์ระกนัรถยนตเ์ป็นกรมธรรมท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนักบักลุ่ม 

 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 

7.633
a
 2 .022 .021     

Likelihood 

Ratio 

7.863 2 .020 .021     

Fisher's 

Exact Test 

7.610     .021     

Linear-by-

Linear 

Association 

.702
b
 1 .402 .441 .230 .055 

N of Valid 

Cases 

200           

 

 จากตารางที่ 51 ตารางแสดงความสัมพันธ์ประกันรถยนต์เป็นกรมธรรม์ที่มีอยู่ใน

ปจัจุบนักบักลุ่มพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านกรมธรรมป์ระกนัประเภทใดที่ท่านมอียู่ในปจัจุบนั

(ประกนัรถยนต์) มคี่า Sig = 0.021 ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ที่

ระดบัตํ่ากว่า 0.05 
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ตารางที ่52 ตารางแสดงการแจกแจงความถีข่องจาํนวนผูร้ว่มเดนิทางในแต่ละครัง้แต่ละกลุ่ม 

 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

ในการ

เดนิทางแต่ละ

ครัง้ส่วนใหญ่

มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบั

ท่านกีค่น 

เดนิทางคน

เดยีว 

Count 7 14 24 45 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

15.6% 31.1% 53.3% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง1-3

คน 

Count 27 49 47 123 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

22.0% 39.8% 38.2% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง4-6

คน 

Count 7 6 13 26 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

26.9% 23.1% 50.0% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง7

คนขึน้ไป 

Count 0 0 6 6 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

0.0% 0.0% 100.0

% 

100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตารางที ่53 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนผูร้ว่มเดนิทางในแต่ละครัง้กบักลุ่ม 

 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 

12.767
a
 6 .047 .043     

Likelihood 

Ratio 

15.127 6 .019 .026     

Fisher's Exact 

Test 

11.231     .064     

Linear-by-

Linear 

Association 

.130
b
 1 .718 .741 .386 .050 

N of Valid 

Cases 

200           

 

จากตารางที ่53 ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนผูร้่วมเดนิทางในแต่ละครัง้กบั

กลุ่มมคี่า Sig = 0.043 ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่ากว่า 

0.05 

การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยการใช้การทดสอบ Chi-Square จะ

แสดงตารางไขว้ระหว่างกลุ่มย่อย (Clusters) ทีผู่ต้อบแบบสอบถามสงักดักบัขอ้มูลส่วนบุคคล

และข้อมูลเชงิลกัษณะอื่น ๆ และรายงานผลการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Chi-Square 

พรอ้มสรุปว่ากลุ่มย่อยต่าง ๆ มคีวามแตกต่างที่มนีัยสําคญัทางสถติใินลกัษณะส่วนบุคคลเรื่อง

ใดบา้ง ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่54 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-Square 
 

ขอ้คาํถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

เพศ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

มากทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

2.หญงิ 4.หญงิ 1.หญงิ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

1.ชาย 1.ชาย 4.ชาย 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

มากทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

3. 20,001 – 30,000 

บาท 

3. 20,001 – 30,000 

บาท 

3. 20,001 – 30,000 

บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

2. 10,001 – 20,000 

บาท 

5. 40,001 – 50,000 

บาท 

5.  40,001 – 50,000 

บาท 

6. 50,001 บาทขึน้ไป 6.   50,001 บาทขึน้ไป - 

กรมธรรม์

ประกนัประเภท

ใดทีท่่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั(ประกนั

รถยนต)์ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

มากทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

1.  ไมใ่ช่ 1.ไมใ่ช่ 1.ไมใ่ช่ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

2.ใช่ 2.ใช่ 2.ใช่ 

ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วน

ใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่าน

กีค่น 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

มากทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก

ทีสุ่ด 

2.ผูร้ว่มเดนิทาง 1-3 

คน 

2.ผูร้ว่มเดนิทาง 1-3 

คน 

2.ผูร้ว่มเดนิทาง 1-3 

คน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย

ทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

น้อยทีส่ดุ 

4.ผูร้ว่มเดนิทาง 7 

คนขึน้ไป 

4.ผูร้ว่มเดนิทาง 7 คน

ขึน้ไป 

4.ผูร้ว่มเดนิทาง 7 คน

ขึน้ไป 
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ตางรางที ่54  ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-

Squarer พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกบัเพศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ประกนัภยั

รถยนตเ์ป็นกรมธรรมท์ีท่่านมอียู่ในปจัจุบนัและจาํนวนผูร้่วมเดนิทางส่วนใหญ่ในการเดนิทางแต่

ละครัง้มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 และนําเสนอในรปูแผนภมูแิท่งดงัน้ี 

 
แผนภูมทิี ่9  แผนภูมแิท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิองขอ้มลู

จาํแนกตามเพศ 

 

พบว่าทัง้สามกลุ่มส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญงิซึง่จากกราฟจะเหน็ไดว้่ากลุ่ม 1 และ

กลุ่ม 3 มคีวามแตกต่างกนัไดอ้ยา่งชดัเจน  
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แผนภมูทิี ่10 แผนภมูแิท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิองขอ้มลู

เกีย่วกบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 

จากกราฟจะเหน็ไดว้่ากลุ่ม 3 มคีวามแตกต่างในเรื่องของรายไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดัซึง่ค่าที่

สงูสุดในกลุ่ม 3 นัน้มรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่20,001 – 30,000 บาทส่วนทีน้่อยทีสุ่ดอยู่ที ่50,001 บาท

ขึน้ไป โดยทีก่ลุ่ม 2 นัน้กม็คีวามแตกต่างสงูรองลงมา ตามดว้ยกลุ่ม 1  
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แผนภมูทิี ่11 แผนภมูแิท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิองขอ้มลู

เกีย่วกบักรมธรรมร์ถยนตเ์ป็นกรมธรรมป์ระกนัทีม่อียูใ่นปจัจบุนั  

 

จากกราฟจะพบว่ากลุ่มที ่3 มคีวามแตกต่างสงูทีสุ่ด 
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แผนภมูทิี ่12 แผนภมูแิท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีม่นีัยสําคญัทางสถติขิองขอ้มลู

เกีย่วกบัจาํนวนผูร้ว่มเดนิทางส่วนใหญ่ในการเดนิทางแต่ละครัง้  

 

จะพบว่ากลุ่ม 2 มคีวามแตกต่างมากทีสุ่ด 

 

การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ผลการวเิคราะหล์กัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม

ย่อยโดยนําข้อมูลจากการวเิคราะห์คําถามที่มคีะแนนสูงสุดและตํ่าสุด คําถามที่มคี่าเฉลี่ยของ

คาํถามสงูหรอืตํ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม รวมถงึความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติขิองคําถาม

และความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิของข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลและขอ้มูลอื่น ๆ 

โดยทาํการสรปุตารางแสดง Profile ของแต่ละกลุ่มดงัน้ี โดยทีต่วัอกัษรทีข่ดีเสน้ใต้จะแสดงถงึขอ้

คาํถามทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่า 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

3 

32.ความถีใ่น

การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 ปี

ทีผ่่านมา (ไป-

กลบัเท่ากบั 2 

ครัง้) 

7.ท่านมกัจะ

นําสิง่ของมี

ค่าราคาสงู

ใส่ในกระเป๋า

เดนิทาง 

1.ส่วนใหญ่

ท่านจะ

เดนิทาง

ภายใตส้ภาพ

อากาศทีไ่ม่

เอือ้อํานวย 

  รายได้

ระหว่าง 

40,001 – 

50,000 

25.ท่านเป็นผู้

ตดัสนิใจในการ

ซือ้หรอืไม่ซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯดว้ย

ตนเอง 

3.ท่านมกัจะ 

Check-in ไม่

ทนัตาม

กําหนดเวลา 

2.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะลมื

กระเป๋า

เดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

   

28.ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้จาก

คาํอธบิายแบบ

ความคุม้ครอง

ของประกนัภยัฯ 

2.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

ลมืกระเป๋า

เดนิทางไว้

ในสนามบนิ 

3.ท่านมกัจะ 

Check-in ไม่

ทนัตาม

กําหนดเวลา 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

27.ราคามสี่วน

ช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

4.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

การยกเลกิ

การเดนิทาง

แบบ

กะทนัหนั 

4.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

การยกเลกิ

การเดนิทาง

แบบ

กะทนัหนั 

    

  

20.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัให้

ความคุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึปลายทาง 

6.ท่านมี

โอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุ

ขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ 

เช่น เดนิ

สะดุด 

5.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะทาํ

กระเป๋า

เดนิทาง

เสยีหายขณะ

เดนิทาง เช่น 

ลอ้หลุด 

    

  

21.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทางไป

ท่องเทีย่วโดย

ใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

5.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

ทาํกระเป๋า

เดนิทาง

เสยีหาย

ขณะเดนิทาง 

เช่น ลอ้หลุด 

6.ท่านมี

โอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุขณะ

โดยสารบน

เครือ่งบนิ 

เช่น เดนิ

สะดุด 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีก่ลุ่ม 

1 มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

14.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

คุม้ครองความ

เสยีหายของ

กระเป๋าเดนิทาง 

11.ท่านมกัจะ

นําเอกสาร

สาํคญัใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

7.ท่านมกัจะ

นําสิง่ของมี

ค่าราคาสงู

ใส่ในกระเป๋า

เดนิทาง 

    

  

31.หากเดนิทาง

ไปภาคเหนือ 

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

1.ส่วนใหญ่

ท่านจะ

เดนิทาง

ภายใตส้ภาพ

อากาศทีไ่ม่

เอือ้อํานวย 

8.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

จะทําให้

ครอบครวั

ของท่านขาด

รายได ้

    

  

30.หากเดนิทาง

ไปภาคใต ้ท่าน

จะซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

29.ส่วนใหญ่

ท่านซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

เพิม่เตมิ

ภายหลงั ณ 

เคาน์เตอร์

สายการบนิ 

9.หาก

เทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทํา

ใหท่้านกงัวล

ใจว่างาน

ของท่านจะ

ล่าชา้ 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

13.ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 

12.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทางจะทาํ

ใหง้านไม่

สามารถ

ดาํเนินต่อได ้

10.หาก

เทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทําให้

ท่านกงัวลใจ

ว่าจะมเีวลา

เทีย่วลดลง 

  

    

    

11.ท่านมกัจะ

นําเอกสาร

สาํคญัใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

  

    

    

12.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทางจะทาํ

ใหง้านไม่

สามารถ

ดาํเนินต่อได ้
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

13ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 

13ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

    

    

14.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

คุม้ครองความ

เสยีหายของ

กระเป๋าเดนิทาง 

14.

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

คุม้ครอง

ความ

เสยีหายของ

กระเป๋า

เดนิทาง 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยัฯ

หากมกีาร

ยกเลกิการ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋ 

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยั

ฯหากมี

การยกเลกิ

การ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการ

คนืเงนิคา่

ตัว๋ 

    

      

16.หาก

บรษิทัไม่

สามารถ

จา่ยค่า

สนิไหมฯ

ไดใ้น

ระยะเวลา

กําหนด

บรษิทัตอ้ง

ชดใช้

ดอกเบีย้

ใหอ้กี 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

      

17.การ

จา่ยค่า

สนิไหม

บรษิทัฯจะ

จา่ยคนื

ภายใน15

หรอื30วนั

นบัจาก

วนัทีไ่ด้

หลกัฐาน

ครบถว้น 

    

    

18.เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูกเลื่อน

ออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึ

จะไดร้บั

ค่าชดเชยจาก

บรษิทั

ประกนัภยัฯ 

18.

เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูก

เลื่อน

ออกไป 6 

ชัว่โมง

ท่านถงึจะ

ไดร้บั

ค่าชดเชย

จากบรษิทั

ประกนัภยั

ฯ 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

19.หากยกเลกิ

กรมธรรมต์อ้ง

แจง้ใหบ้รษิทั

หรอืสายการ

บนิทราบก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

19.หาก

ยกเลกิ

กรมธรรม์

ตอ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอื

สายการ

บนิทราบ

ก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

    

    20.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัให้

ความคุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึ

ปลายทาง 

20.

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ

แบบไป-

กลบัให้

ความ

คุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้

ทางจนถงึ

ปลายทาง 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

22.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทาง

ไปตดิต่อธุรกจิ

โดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

      

    

23.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทาง

กลบัภมูลิําเนา

โดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

      

  

27.ราคามสี่วน

ช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

27.ราคามี

ส่วนช่วย

ใหท่้าน

ตดัสนิใจ

ซือ้หรอืไม่

ซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

      

28.ท่าน

ตดัสนิใจ

ซือ้หรอืไม่

ซือ้จาก

คาํอธบิาย

แบบความ

คุม้ครอง

ของ

ประกนัภยั

ฯ 

    

    

30.หาก

เดนิทางไป

ภาคใต ้ท่าน

จะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 
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ตารางที ่55 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : คดิก่อนซือ้ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 1 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

      

31.หาก

เดนิทางไป

ภาคเหนือ 

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ 

    

    

32.ความถีใ่น

การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 

ปีทีผ่่านมา 

(ไป-กลบั

เท่ากบั 2 ครัง้) 

      

  

จากตารางสรุปลกัษณะเด่น Cluster 1 : พบว่ากลุ่มน้ีมคีวามรูเ้กี่ยวกบัประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ สูงมากกว่ากลุ่มอื่น (คําถามขอ้ที่ 13,14,20)และมกีารซื้อประกนัภยับา้ง

ตามความจําเป็นในแต่ละครัง้ (คําถามขอ้ที่ 25,27,28)โดยมพีฤติกรรมในการใช้เครื่องบนิเป็น

พาหนะในการเดนิทางท่องเทีย่ว(คาํถามขอ้ที ่21) และเมื่อเทยีบดูความแตกต่างจากทัง้สามกลุ่ม

พบว่ากลุ่มน้ีมกัไม่มคีวามกงัวลในเรื่องการเกิดอุบตัิเหตุในอนาคตต่อตนเองและสิง่รอบข้าง 

(คาํถามขอ้ที ่1,2,3,4,5,6)  
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 ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

32.ความถีใ่น

การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 ปี

ทีผ่่านมา (ไป-

กลบัเท่ากบั 2 

ครัง้) 

18.เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูก

เลื่อน

ออกไป 6 

ชัว่โมงท่าน

ถงึจะไดร้บั

ค่าชดเชย

จากบรษิทั

ประกนัภยัฯ 

1.ส่วนใหญ่

ท่านจะ

เดนิทางภายใต้

สภาพอากาศที่

ไมเ่อือ้อํานวย 

1.ส่วน

ใหญ่ท่าน

จะเดนิทาง

ภายใต้

สภาพ

อากาศที่

ไม่

เอือ้อํานวย 

  

  

9.หากเทีย่วบนิ

ถูกยกเลกิจะทํา

ใหท่้านกงัวลใจ

ว่างานของท่าน

จะล่าชา้ 

19.หาก

ยกเลกิ

กรมธรรม์

ตอ้งแจง้ให้

บรษิทัหรอื

สายการบนิ

ทราบก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

2.ท่านมโีอกาส

ทีจ่ะลมืกระเป๋า

เดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

2.ท่านมี

โอกาสที่

จะลมื

กระเป๋า

เดนิทางไว้

ใน

สนามบนิ 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

12.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่างเดนิทาง

จะทําใหง้านไม่

สามารถดําเนิน

ต่อได ้

16.หาก

บรษิทัไม่

สามารถ

จา่ยค่า

สนิไหมฯ

ไดใ้น

ระยะเวลา

กําหนด

บรษิทัตอ้ง

ชดใช้

ดอกเบีย้ให้

อกี 

3.ท่านมกัจะ 

Check-in ไม่

ทนัตาม

กําหนดเวลา 

3.ท่านมกัจะ 

Check-in 

ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

  

  

10.หาก

เทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทําให้

ท่านกงัวลใจว่า

จะมเีวลาเทีย่ว

ลดลง 

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยั

ฯหากมกีาร

ยกเลกิการ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการ

คนืเงนิคา่

ตัว๋ 

4.ท่านมโีอกาส

ทีจ่ะการ

ยกเลกิการ

เดนิทางแบบ

กะทนัหนั 

4.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

การยกเลกิ

การเดนิทาง

แบบ

กะทนัหนั 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

8.หากท่านเกดิ

อุบตัเิหตุจะทาํ

ใหค้รอบครวั

ของท่านขาด

รายได ้

17.การ

จา่ยค่า

สนิไหม

บรษิทัฯจะ

จา่ยคนื

ภายใน15

หรอื30วนั

นบัจาก

วนัทีไ่ด้

หลกัฐาน

ครบถว้น 

5.ท่านมโีอกาส

ทีจ่ะทาํกระเป๋า

เดนิทาง

เสยีหายขณะ

เดนิทาง เช่น 

ลอ้หลุด 

5.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

ทาํกระเป๋า

เดนิทาง

เสยีหาย

ขณะเดนิทาง 

เช่น ลอ้หลุด 

    

27.ราคามสี่วน

ช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

13.

ระยะเวลา

การ

คุม้ครอง

เริม่ตน้

ตัง้แต่ตอน

ทีท่่าน 

Check-in 

ณ เคาท์

เตอรส์าย

การบนิ 

6.ท่านมโีอกาส

เกดิอุบตัเิหตุ

ขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ 

เช่น เดนิสะดุด 

6.ท่านมี

โอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุ

ขณะโดยสาร

บนเครือ่งบนิ 

เช่น เดนิ

สะดุด 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

25.ท่านเป็นผู้

ตดัสนิใจในการ

ซือ้หรอืไม่ซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯดว้ย

ตนเอง 

20.

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ

แบบไป-

กลบัให้

ความ

คุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้

ทางจนถงึ

ปลายทาง 

7.ท่านมกัจะ

นําสิง่ของมคี่า

ราคาสงูใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

7.ท่านมกัจะ

นําสิง่ของมี

ค่าราคาสงู

ใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

    

28.ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้จาก

คาํอธบิายแบบ

ความคุม้ครอง

ของประกนัภยัฯ 

14.

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ

คุม้ครอง

ความ

เสยีหาย

ของ

กระเป๋า

เดนิทาง 

8.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

จะทําให้

ครอบครวัของ

ท่านขาด

รายได ้

8.หากท่าน

เกดิ

อุบตัเิหตุจะ

ทาํให้

ครอบครวั

ของท่าน

ขาดรายได ้
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

11.ท่านมกัจะ

นําเอกสาร

สาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

2.ท่านมี

โอกาสทีจ่ะ

ลมืกระเป๋า

เดนิทางไว้

ในสนามบนิ 

9.หาก

เทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทํา

ใหท่้านกงัวล

ใจว่างานของ

ท่านจะล่าชา้ 

9.หาก

เทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทํา

ใหท่้านกงัวล

ใจว่างาน

ของท่านจะ

ล่าชา้ 

    

23.สว่นใหญ่

ท่านเดนิทาง

กลบัภมูลิําเนา

โดยใชเ้ครือ่งบนิ

เป็นพาหนะ 

3.ท่าน

มกัจะ 

Check-in 

ไมท่นัตาม

กําหนดเวล

า 

10.หาก

เทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทําให้

ท่านกงัวลใจ

ว่าจะมเีวลา

เทีย่วลดลง 

10.หาก

เทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทํา

ใหท่้านกงัวล

ใจว่าจะมี

เวลาเทีย่ว

ลดลง 

    

  11.ท่านมกัจะ

นําเอกสาร

สาํคญัใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

11.ท่าน

มกัจะนํา

เอกสาร

สาํคญัใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    12.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทางจะทาํ

ใหง้านไม่

สามารถ

ดาํเนินต่อได ้

12.หากท่าน

เกดิอุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทางจะ

ทาํใหง้านไม่

สามารถ

ดาํเนินต่อได ้

    

    13.ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

      

    14.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

คุม้ครอง

ความเสยีหาย

ของกระเป๋า

เดนิทาง 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยัฯ

หากมกีาร

ยกเลกิการ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋ 

      

      

16.หาก

บรษิทัไม่

สามารถจา่ย

ค่าสนิไหมฯ

ไดใ้น

ระยะเวลา

กําหนด

บรษิทัตอ้ง

ชดใช้

ดอกเบีย้ให้

อกี 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

  

    17.การจา่ย

ค่าสนิไหม

บรษิทัฯจะ

จา่ยคนื

ภายใน15

หรอื30วนั

นบัจากวนัที่

ไดห้ลกัฐาน

ครบถว้น 

  

  

  

  18.เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูก

เลื่อนออกไป 

6 ชัว่โมงท่าน

ถงึจะไดร้บั

ค่าชดเชยจาก

บรษิทั

ประกนัภยัฯ 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่างจาก

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

  

  19.หาก

ยกเลกิ

กรมธรรมต์อ้ง

แจง้ใหบ้รษิทั

หรอืสายการ

บนิทราบก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

    

  

  

  20.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

แบบไป-กลบั

ใหค้วาม

คุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึ

ปลายทาง 

    

  

  

  22.สว่นใหญ่

ท่านเดนิทาง

ไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

22.สว่นใหญ่

ท่านเดนิทาง

ไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใช้

เครือ่งบนิ

เป็นพาหนะ 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีก่ลุ่ม 

2 มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    23.สว่นใหญ่

ท่านเดนิทาง

กลบัภมูลิําเนา

โดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

23.สว่น

ใหญ่ท่าน

เดนิทาง

กลบั

ภมูลิาํเนา

โดยใช้

เครือ่งบนิ

เป็น

พาหนะ 

  

  

    27.ราคามสี่วน

ช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



157 
 

ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีก่ลุ่ม 

2 มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

  28.ท่าน

ตดัสนิใจ

ซือ้หรอืไม่

ซือ้จาก

คาํอธบิาย

แบบความ

คุม้ครอง

ของ

ประกนัภยั

ฯ 

  

  

    

30.หาก

เดนิทางไป

ภาคใต ้ท่านจะ

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

30.หาก

เดนิทางไป

ภาคใต ้

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ 
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ตารางที ่56 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : ปลอดภยัไวก่้อน (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีก่ลุ่ม 

2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถาม

ทีก่ลุ่ม 2 มี

คะแนน

ตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที่

ตอบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 3 

    

  31.หาก

เดนิทางไป

ภาคเหนือ 

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การเดนิทาง

ฯ 

  

  

    

32.ความถีใ่น

การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิ

ของท่านใน 1 

ปีทีผ่่านมา 

(ไป-กลบั

เท่ากบั 2 ครัง้) 

32.ความถี่

ในการ

เดนิทางโดย

เครือ่งบนิ

ของท่านใน 

1 ปีทีผ่่าน

มา (ไป-

กลบัเท่ากบั 

2 ครัง้) 

  

  

จากตารางสรุปลกัษณะเด่น Cluster 2 : พบว่ากลุ่มมน้ีเป็นกลุ่มที่มคีวามตระหนักถงึ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา(คําถามข้อที ่

8,9,10,11,12) จึงเลือกซื้อประกันภัยเพื่อเป็นสิ่งที่จะมารองรบัความเสี่ยงภยัที่อาจเกิดขึ้น

(คําถามข้อที่ 25,27,28) และเมื่อเทยีบลกัษณะแตกต่างจากทัง้สามกลุ่มพบว่ากลุ่มน้ีมคีวามรู้

เกีย่วกบัประกนัภยัมเีพยีงเบือ้งตน้(คาํถามขอ้ที ่13 – 20) 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

32.ความถี่

ในการ

เดนิทางโดย

เครือ่งบนิ

ของท่านใน 

1 ปีทีผ่่าน

มา (ไป-

กลบัเท่ากบั 

2 ครัง้) 

16.หากบรษิทั

ไมส่ามารถจ่าย

ค่าสนิไหมฯได้

ในระยะเวลา

กําหนดบรษิทั

ตอ้งชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กี 

  1.ส่วน

ใหญ่ท่าน

จะเดนิทาง

ภายใต้

สภาพ

อากาศที่

ไม่

เอือ้อํานวย 

  

  

27.ราคามี

ส่วนช่วยให้

ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การเดนิทาง

ฯ 

18.เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูกเลื่อน

ออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึ

จะไดร้บั

ค่าชดเชยจาก

บรษิทั

ประกนัภยัฯ 

  2.ท่านมี

โอกาสที่

จะลมื

กระเป๋า

เดนิทางไว้

ใน

สนามบนิ 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

25.ท่านเป็นผู้

ตดัสนิใจใน

การซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

ดว้ยตนเอง 

19.หากยกเลกิ

กรมธรรมต์อ้ง

แจง้ใหบ้รษิทั

หรอืสายการ

บนิทราบก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

  3.ท่าน

มกัจะ 

Check-in 

ไมท่นัตาม

กําหนดเว

ลา 

  

  

9.หาก

เทีย่วบนิถูก

ยกเลกิจะทํา

ใหท่้านกงัวล

ใจว่างานของ

ท่านจะล่าชา้ 

17.การจา่ยค่า

สนิไหมบรษิทัฯ

จะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื

30วนันบัจาก

วนัทีไ่ด้

หลกัฐาน

ครบถว้น 

  4.ท่านมี

โอกาสที่

จะการ

ยกเลกิ

การ

เดนิทาง

แบบ

กะทนัหนั 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

21.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทาง

ไปท่องเทีย่ว

โดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยัฯ

หากมกีาร

ยกเลกิการ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋ 

  5.ท่านมี

โอกาสที่

จะทํา

กระเป๋า

เดนิทาง

เสยีหาย

ขณะ

เดนิทาง 

เช่น ลอ้

หลุด 

    

10.หาก

เทีย่วบนิถูก

เลื่อนจะทําให้

ท่านกงัวลใจ

ว่าจะมเีวลา

เทีย่วลดลง 

3.ท่านมกัจะ 

Check-in ไม่

ทนัตาม

กําหนดเวลา 

  6.ท่านมี

โอกาสเกดิ

อุบตัเิหตุ

ขณะ

โดยสาร

บน

เครือ่งบนิ 

เช่น เดนิ

สะดุด 

    

 

 

 

 

 

  

 



162 
 

ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

28.ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

จาก

คาํอธบิาย

แบบความ

คุม้ครองของ

ประกนัภยัฯ 

20.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัให้

ความคุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึ

ปลายทาง 

  7.ท่าน

มกัจะนํา

สิง่ของมี

ค่าราคาสงู

ใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 

  

  

22.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทาง

ไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใช้

เครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

2.ท่านมโีอกาส

ทีจ่ะลมืกระเป๋า

เดนิทางไวใ้น

สนามบนิ 

  8.หาก

ท่านเกดิ

อุบตัเิหตุ

จะทําให้

ครอบครวั

ของท่าน

ขาด

รายได ้
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

30.หาก

เดนิทางไป

ภาคใต ้ท่าน

จะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

7.ท่านมกัจะนํา

สิง่ของมคี่า

ราคาสงูใส่ใน

กระเป๋า

เดนิทาง 
  

9.หาก

เทีย่วบนิ

ถูกยกเลกิ

จะทําให้

ท่านกงัวล

ใจว่างาน

ของท่าน

จะล่าชา้ 

    

23.ส่วนใหญ่

ท่านเดนิทาง

กลบั

ภมูลิาํเนาโดย

ใชเ้ครือ่งบนิ

เป็นพาหนะ 

13.ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 

  

10.หาก

เทีย่วบนิ

ถูกเลื่อน

จะทําให้

ท่านกงัวล

ใจว่าจะมี

เวลาเทีย่ว

ลดลง 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

      

11.ท่าน

มกัจะนํา

เอกสาร

สาํคญัใส่

ในกระเป๋า

เดนิทาง 

    

      

12.หาก

ท่านเกดิ

อุบตัเิหตุ

ระหว่าง

เดนิทางจะ

ทาํใหง้าน

ไม่

สามารถ

ดาํเนินต่อ

ได ้

    

    

13.ระยะเวลา

การคุม้ครอง

เริม่ตน้ตัง้แต่

ตอนทีท่่าน 

Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิ 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

    

14.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ

คุม้ครองความ

เสยีหายของ

กระเป๋า

เดนิทาง 

      

    

15.เมือ่ซือ้

ประกนัภยัฯ

หากมกีาร

ยกเลกิการ

เดนิทางจะ

ไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋ 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

    

16.หากบรษิทั

ไมส่ามารถจ่าย

ค่าสนิไหมฯได้

ในระยะเวลา

กําหนดบรษิทั

ตอ้งชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กี 

16.หาก

บรษิทัไม่

สามารถ

จา่ยค่า

สนิไหมฯ

ไดใ้น

ระยะเวลา

กําหนด

บรษิทัตอ้ง

ชดใช้

ดอกเบีย้

ใหอ้กี 

    

    

17.การจา่ยค่า

สนิไหมบรษิทั

ฯจะจา่ยคนื

ภายใน15หรอื

30วนันบัจาก

วนัทีไ่ด้

หลกัฐาน

ครบถว้น 

17.การ

จา่ยค่า

สนิไหม

บรษิทัฯจะ

จา่ยคนื

ภายใน15

หรอื30วนั

นบัจาก

วนัทีไ่ด้

หลกัฐาน

ครบถว้น 
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ตางรางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

    

18.เทีย่วบนิ

จะตอ้งถูก

เลื่อนออกไป 6 

ชัว่โมงท่านถงึ

จะไดร้บั

ค่าชดเชยจาก

บรษิทั

ประกนัภยัฯ 

      

    

19.หากยกเลกิ

กรมธรรมต์อ้ง

แจง้ใหบ้รษิทั

หรอืสายการ

บนิทราบก่อน

เดนิทาง24

ชัว่โมง 

      

    

20.ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบ

ไป-กลบัให้

ความคุม้ครอง

ตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึ

ปลายทาง 
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ตางรางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 

2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

      

22.ส่วน

ใหญ่ท่าน

เดนิทาง

ไปตดิต่อ

ธุรกจิโดย

ใช้

เครือ่งบนิ

เป็น

พาหนะ 

    

      

23.ส่วน

ใหญ่ท่าน

เดนิทาง

กลบั

ภมูลิาํเนา

โดยใช้

เครือ่งบนิ

เป็น

พาหนะ 

    

 

 

 

 

 

 

  

 



169 
 

ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

    

27.ราคามสี่วน

ช่วยใหท่้าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

      

    

28.ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้จาก

คาํอธบิายแบบ

ความคุม้ครอง

ของประกนัภยั

ฯ 

28.ท่าน

ตดัสนิใจซือ้

หรอืไมซ่ือ้

จาก

คาํอธบิาย

แบบความ

คุม้ครอง

ของ

ประกนัภยั

ฯ 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ 

ทีต่อบตรง

ขา้มกบักลุ่ม 

2 

      

30.หาก

เดนิทางไป

ภาคใต ้

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ 

    

    

31.หาก

เดนิทางไป

ภาคเหนือ 

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

31.หาก

เดนิทางไป

ภาคเหนือ 

ท่านจะซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทางฯ 
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ตารางที ่57 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : ชลิล ์ชลิล ์(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนสงูสุด 

ขอ้คาํถามที่

กลุ่ม 3 มี

คะแนนตํ่าสุด 

ขอ้คาํถามที่

ตอบในทศิทาง

ทีแ่ตกต่างจาก

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถาม

ทีต่อบใน

ทศิทางที่

แตกต่าง

จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอื่นๆ ที่

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลู

ส่วน

บุคคล

และ

ขอ้มลู

อื่นๆ ที่

ตอบตรง

ขา้มกบั

กลุ่ม 2 

      

32.ความถี่

ในการ

เดนิทาง

โดย

เครือ่งบนิ

ของท่านใน 

1 ปีทีผ่่าน

มา (ไป-

กลบัเท่ากบั 

2 ครัง้) 

    

 

จากตารางสรปุลกัษณะเด่น Cluster 3 : พบว่ากลุ่มน้ีมกีารคํานึงถงึผลกระทบทีห่ากเกดิ

อุบตัิเหตุเพยีงเล็กน้อย(คําถามข้อที่ 9,10)และมกัใช้เครื่องบินเป็นพาหนะในการเดนิทางอยู่

บ่อยครัง้(คําถามข้อที่ 22,23) ซึ่งเมื่อเทียบกับทัง้สามกลุ่มพบว่ากลุ่มน้ีไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ(คําถามขอ้ที1่3, 15 – 20) ซึง่หากจะตดัสนิใจซื้อหรอืไม่นัน้

ราคาเป็นปจัจยัหลกัทีช่่วยในการตดัสนิใจซือ้ (คาํถามขอ้ที ่27) 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารสายการบนิต้นทุนตํ่าทีซ่ื้อตัว๋เครื่องบนิออนไลน์

ภายในประเทศโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการซือ้ทีม่ ี

ต่อประกันภยัอุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบิน กรณีศึกษาผู้โดยสารที่ท่า

อากาศยานดอนเมอืง” มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสี่ยง ความรู้ความ

เข้าใจและพฤติกรรมการซื้อของผู้โดยสารที่มีต่อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับ

ผูโ้ดยสารสายการบนิที่ใชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของสายการบนิต้นทุน

ตํ่า และเพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการ

ซือ้ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามจํานวน 200 ชุดโดยแบ่งคําถาม

ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสี่ยง ข้อมูล

เกี่ยวกบัความรูค้วามเข้าใจของประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ 

และขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการ

บนิ จาํนวน 31 ขอ้ ส่วนที ่3 ขอ้มลูอื่น ๆ จาํนวน 10 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  ค่าK-Mean ค่าANOVA และค่าChi-Square โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู

และประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู ซึง่สามารถสรปุผลของการศกึษาไดด้งัน้ี 
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สรปุผลการศึกษา 

 

สรปุผลการศึกษาลกัษณะการรบัรู้ความเส่ียง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในเรื่องของโอกาสอาจจะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ

สงูสุดโดยทีท่่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะโดยสารบนเครื่องบนิ เช่น เดนิสะดุด มคี่าเฉลีย่ 2.74 

ซึง่สุดทีสุ่ด รองลงมาคอืส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใต้สภาพอากาศทีไ่ม่เอื้ออํานวย มคี่าเฉลีย่ 

2.69 และลําดบัสุดทา้ยคอืท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋าเดนิทางไวใ้นสนามบนิ มคี่าเฉลีย่ 2.295

ส่วนในเรื่องการคํานึงถงึผลกระทบหากเกิดอุบตัิเหตุทัง้ต่อตนเอง ครอบครวัหรอืคนรอบข้าง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาํนึงเกีย่วกบัหากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทาํใหค้รอบครวัของท่านขาดรายได้

มคี่าเฉลี่ย 2.18 รองลงมาคอืหากท่านเกดิอุบตัิเหตุระหว่างเดนิทางจะทําให้งานไม่สามารถ

ดาํเนินต่อไดโ้ดยมคี่าเฉลีย่ 2.16 และลําดบัสุดทา้ยคอืหากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทําใหท่้านกงัวล

ใจว่างานของท่านจะล่าช้า มคี่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่ 1.895 ซึง่จะแสดงให้เหน็รายละเอยีดในรูป

แผนภมูแิท่งต่อไปน้ี 

 

 
แผนภมูทิี ่13 แผนภมูแิท่งแสดงค่าเฉลีย่ปจัจยัการการรบัรูค้วามเสีย่ง 
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สรุปผลการศึกษาลกัษณะความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยัอุบติัเหตุการ

เดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบิน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่ค่อยมีความรู้และยังขาดความเข้าใจในเรื่อง

รายละเอยีดความคุม้ครองของประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ โดย

ทีค่วามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิมี

ความคุม้ครองกรณเีกดิความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 2.33 รองลงมา

คอืมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องระยะเวลาการคุ้มครองเริม่ต้นตัง้แต่ตอนที่ท่าน Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.23 และมคี่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ดเท่ากบั 1.71 ในเรื่องหาก

บรษิทัไม่สามารถจ่ายค่าสนิไหมทดแทนไดใ้นระยะเวลากําหนดโดยบรษิทัต้องชดใชด้อกเบีย้ให้

อกี ซึง่จะแสดงใหเ้หน็รายละเอยีดในรปูแผนภมูแิท่งต่อไปน้ี 

 
 

แผนภูมทิี ่14 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลีย่ปจัจยัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 

สรปุผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบิน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับ

ผูโ้ดยสารสายการบนิโดยมรีาคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดินทางสําหรับผู้โดยสารสายการบิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือเรื่อง

พฤตกิรรมการซื้อนัน้ขึน้อยู่กบัท่านเป็นผู้ตดัสนิใจในการซื้อหรอืไม่ซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางสําหรบัสายการบนิด้วยตนเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 และลําดบัสุดท้ายคอืเรื่องส่วน

ใหญ่ท่านซื้อประกันอุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินเพิ่มเติมภายหลงั ณ 
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เคาน์เตอรส์ายการบนิมคี่าเฉลีย่น้อยสุดอยู่ที ่2.585 ซึง่จะแสดงใหเ้หน็รายละเอยีดในรปูแผนภูมิ

แท่งต่อไปน้ี 

 
แผนภูมทิี ่15 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยปจัจยัพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 

สรุปผลเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารท่ีใช้บริการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์

ภายในประเทศของสายการบินต้นทุนตํ่าโดยใช้ปัจจยัด้านการรบัรู้ความเส่ียง ความรู้

ความเข้าใจและพฤติกรรมการซ้ือ 

        กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คนมจีาํนวนเพศหญงิมากกว่าเพศชายอยู่ทีร่อ้ยละ 67 และรอ้ย

ละ 33 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มช่ีวงอายุ 26 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 ประกอบอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 41 และส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาทคดิ

เป็นรอ้ยละ 30.5 ส่วนใหญ่จองตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ผ่านทาง Website ของสายการบนิคดิเป็น

รอ้ยละ 73.5 และส่วนใหญ่รูว้่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิคดิ

เป็นรอ้ยละ 86 แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการ

บนิคดิเป็นรอ้ยละ 59   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเดนิทางไป-กลบัต่อปีจํานวน 2 

ครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 27 ซึง่จุดประสงคส์่วนใหญ่ในการเดนิทางนัน้คอืการท่องเทีย่วคดิเป็นรอ้ยละ 

52 โดยทีส่่วนใหญ่จะจองตัว๋ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 1-15 วนั คดิเป็นรอ้ยละ 33 ส่วนใหญ่จะมผีู้

ร่วมเดนิทาง 1-3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้สายการบนินกแอรใ์น

การเดนิทางคดิเป็นรอ้ยละ 45 
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สรุปผลการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บรกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการ

ซือ้ กรณีศกึษาผูโ้ดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง จากการแบ่งกลุ่มตวัอย่างจํานวน 200 คน

และการวเิคราะหก์ารแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารซือ้ตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ภายในประเทศของ

สายการบนิต้นทุนตํ่าโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการ

ซือ้ พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารได ้ 3 กลุ่มดงัน้ี 

          กลุ่มที ่1 กลุ่ม คดิก่อนซือ้ 

          กลุ่มที ่2 กลุ่ม ปลอดภยัไวก่้อน 

          กลุ่มที ่3 กลุ่ม ชลิล ์ชลิล ์

 

กลุ่มที ่1 มจีํานวน 41 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 32 คน อายุ 26 – 30 ปี อาชพี

พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการ

เดนิทางไป-กลบัดว้ยเครือ่งบนิปีละ 2 ครัง้ วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วนใหญ่เพื่อท่องเทีย่ว 

โดยในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัรายละเอยีดความคุ้มครองของประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯสงูโดยมคี่าเฉลีย่ในสงูสุดอยูท่ี ่2.439 ในเรือ่งประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯแบบไป-

กลบัให้ความคุ้มครองตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทางมากสุด และมีความรู้ในเรื่องประกันภัย

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯคุม้ครองความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทางรองลงมาโดยมคี่าเฉลีย่ 3.341 

มคีวามรูใ้นเรื่องระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ต้นตัง้แต่ตอนทีท่่าน Check-in ณ เคาทเ์ตอรส์ายการ

บนิซึ่งมคี่าเฉลี่ย 3.268 และมคีวามรู้เมื่อซื้อประกนัภยัฯหากมกีารยกเลกิการเดนิทางจะได้รบั

การคนืเงนิค่าตัว๋ มคี่าเฉลีย่ 3.244 เป็นต้นและกลุ่มน้ีมคีวามถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิของ

ท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้)ไม่สูงมากโดยมคี่าเฉลีย่ 4.829 และมคี่าเฉลีย่ของ

พฤติกรรมในการเดินทางเกี่ยวกับส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องบินเป็น

พาหนะรองลงมาโดยมคี่าเฉลี่ย 3.415 ดงันัน้จงึให้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม “คดิก่อนซื้อ”  ซึง่จะแสดงให้

เหน็รายละเอยีดในแผนภมูเิสน้ต่อไปน้ี 
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แผนภมูทิี ่16 แผนภมูเิสน้แสดงลกัษณะกลุ่มที ่1 

 

กลุ่มที่ 2 มจีํานวน 69 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 39 คน อายุ 21 - 25 ปี อาชีพ

พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการ

เดนิทางไป-กลบัด้วยเครื่องบนิปีละ 2 ครัง้ วตัถุประสงค์ในการเดนิทางส่วนใหญ่เพื่อท่องเที่ยว 

โดยในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มคีวามตระหนักในเรื่องการรบัรูค้วามเสี่ยงและคํานึงถงึผลกระทบที่จะ

ตามมาหากเกดิความเสี่ยงสูงมากโดยให้ระดบัความเป็นไปในทีจ่ะก่อให้เกดิความเสีย่งในเรื่อง

หากเที่ยวบินถูกยกเลิกจะทําให้ท่านกังวลใจว่างานของท่านจะล่าช้าโดยมีค่าเฉลี่ย 4.507 

รองลงมาหากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางจะทําให้งานไม่สามารถดําเนินต่อได้มคี่าเฉลี่ย 

4.420 หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทําใหท่้านกงัวลใจว่าจะมเีวลาเทีย่วลดลงมคี่าเฉลีย่ 4.377 และ

หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทําใหค้รอบครวัของท่านขาดรายไดแ้ละมพีฤตกิรรมในการเดนิทางโดย

เครื่องบินสูงที่สุดโดยมคี่าเฉลี่ย 8.116 โดยที่ราคามสี่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อหรอืไม่ซื้อ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.000 และส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบัภูมลิําเนา

โดยใชเ้ครื่องบนิเป็นพาหนะมคี่าเฉลีย่ 3.725 ดงันัน้จงึใหก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม “ปลอดภยัไวก่้อน” ซึ่ง

จะแสดงใหเ้หน็รายละเอยีดในแผนภมูเิสน้ต่อไปน้ี 
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แผนภมูทิี ่17 แผนภมูเิสน้แสดงลกัษณะกลุ่มที ่2 

 

กลุ่มที่ 3 มจีํานวน 90 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 39 คน อายุ 15 - 20 ปี อาชีพ

นกัเรยีน/นกัศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่า 10,000 บาทส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเดนิทาง

ไป-กลบัดว้ยเครือ่งบนิปีละ 2 ครัง้ วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วนใหญ่เพื่อท่องเทีย่วเป็นกลุ่มที่

มคีวามถี่ในการเดนิทางโดยสารดว้ยเครื่องบนิอยู่บ่อยครัง้โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.133 ซึ่งราคามี

ส่วนช่วยให้ท่านตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.989 

และตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ มคี่าเฉลีย่ 3.656 

และจุดประสงค์ในการเดินทางส่วนใหญ่เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจและกลบัภูมลิําเนาโดยมี

ค่าเฉลีย่ 3.378 3.278 และ 3.067 ตามลําดบั ดงันัน้จงึใหก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม ชลิล ์ชลิล ์ซึง่จะแสดง

ใหเ้หน็รายละเอยีดในแผนภมูเิสน้ต่อไปน้ี 
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แผนภมูทิี ่18 แผนภมูเิสน้แสดงลกัษณะกลุ่มที ่3 

 

อภิปรายผล 

 

        จากการสรปุผลการศกึษาขา้งตน้ ผูศ้กึษาพบประเดน็ทีน่่าสนใจมาอภปิรายดงัน้ี 

ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ซึ่งจากผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมกีารรบัรู้

ความเสี่ยงภยัในเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับตนเอง ดงัที่ความหมายของการรบัรู้ความเสี่ยง (ศิ

รวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ,กลยุทธ์การตลาดและการบรหิารเชงิกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด,การรบัรู้

ความเสีย่ง,หน้า 308) ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทีใ่ชเ้ครื่องบนิเป็นพาหนะ

โดยสารอยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้จงึคํานึงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุขณะเดินทางหรอืก่อน

เดนิทางเพราะเป็นสิง่ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได ้ทัง้น้ีอาจเกดิได้จากธรรมชาติ

หรอืมนุษย์ด้วยกนั สอดคล้องกบัความหมายของความเสี่ยงภยั (ฐติิวด ีชยัวฒัน์,การบรหิาร

ความเสี่ยงภยัและการประกนัภยัในศตวรรษที่ 21,หน้า 3) ซึ่งในเรื่องของการรบัรูน้ัน้เป็นเรื่อง

ของลกัษณะนิสยัส่วนตวัแต่ละบุคคลที่อาจจะความกงัวลแตกต่างกนั ทัง้น้ีสถานการณ์ที่กําลงั

เผชญิจะมผีลอยา่งมากต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ลกัษณะนิสยัของแต่ละบุคคลจะมคีวามชอบความ

เสีย่งภยัทีแ่ตกต่างกนัโดยจะแปรเปลีย่นไปตามประสบการณ์และอาย ุ

ด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสาย

การบนิ ซึง่จากผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมคีวามรูม้คีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัประกนัภยั

อุบัติเหตุการเดินทางสําหรับผู้โดยสารสายการบินในหลายประเด็น อาจจะเป็นเพราะว่า

เครือ่งบนิเป็นพาหนะทีไ่มไ่ดใ้ชโ้ดยสารในชวีติประจาํวนัเหมอืนกบัรถยนต์ กลุ่มตวัอย่างจงึไม่ได้

ใหค้วามสนใจและใส่ใจในเรื่องรายละเอยีดความคุม้ครองของประกนัภยัประเภทดงักล่าว อกีทัง้

คนส่วนใหญ่มองว่าการประกนัภยัเป็นเรือ่งไกลตวัจงึไมไ่ดท้าํการศกึษาและหาขอ้มลู ทัง้น้ีอาจจะ
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เป็นเพราะประโยคทีเ่ขยีนอธบิายในกรมธรรมเ์ป็นประโยคทีไ่ม่ตรงตวั ตอ้งตคีวามจงึทําใหก้ลุ่ม

คนส่วนใหญ่มกัเลอืกทีจ่ะมองขา้มในการศกึษารายละเอยีดของกรมธรรม ์

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ ซึ่ง

ผลการศกึษาพบว่าราคาเป็นปจัจยัทีส่ําคญัในการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม ์ซึง่ในการกําหนดราคา

เบี้ยประกนัภยัต้องเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ 

(คปภ.) ได้กําหนดไว้จงึทําให้ราคาของเบี้ยประกนัภยัในแต่ละบรษิทัไม่ได้มคีวามแตกต่างกนั

มากนัก อีกทัง้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินเป็น

กรมธรรมท์ี่คุม้ครองระยะสัน้จงึทําให้ผูโ้ดยสารมองว่าเป็นราคาที่ไม่สูงจงึเลอืกที่จะตดัสนิใจซื้อ 

ประกอบกบัชื่อเสยีงและการใหบ้รกิารของบรษิทัประกนัภยัที่จะมสี่วนช่วยใหผู้โ้ดยสารตดัสนิใจ

ซือ้เพิม่ขึน้  

เมื่อนําคําถามซึ่งมทีัง้หมด 31 คําถามโดยแบ่งเป็น 4 ด้านไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสี่ยง 

ความรูค้วามเขา้ใจประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ยสารสายการบนิและพฤตกิรรมการ

ซื้อประกันภยัอุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิและข้อมูลอื่นๆ ในเกี่ยวกับ

ความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมของผูโ้ดยสาร จาํแนกตามความถี่ในการเดนิทาง

โดยเครื่องบนิของท่านใน 1 ปีที่ผ่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) มาแบ่งกลุ่มซึ่งทําให้ผู้ศึกษา

พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารได ้3 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 คดิก่อนซือ้ ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่ากว่า 0.05 ในทุกคาํถามและเมือ่พจิารณาแลว้มคี่าเฉลีย่เรื่องความถี่ใน

การเดนิทางโดยเครื่องบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) สูงสุดและมคีวาม

แตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่ากว่า 0.05 และเมื่อเปรยีบเทยีบทัง้ 3 กลุ่ม

แล้วกลุ่ม 1 เป็นกลุ่มที่มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบั

ผู้โดยสารสายการบนิสูงที่สุด ซึ่งจากค่าเฉลี่ยที่มคี่าสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯแบบไป-กลบัให้ความคุ้มครองตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯคุม้ครองความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง เป็นต้น ซึง่ผูโ้ดยสารในกลุ่มที ่1 ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26 – 30 ปี ซึง่เป็นวยัทํางานตอนต้นซึง่จะมลีกัษณะนิสยัทีช่อบ

แสดงออกและมคีวามเป็นตวัเองสูง มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยดีงันัน้จงึหมัน่ศึกษาหา

ความรูเ้รือ่งราวต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจและตอ้งเกีย่วขอ้งก่อนจะตดัสนิใจ  

กลุ่มที ่2 ปลอดภยัไวก่้อน ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งภยัมี

ความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ (Sig.) ที่ระดบัตํ่ากว่า 0.05 ในทุกคําถามและเมื่อ

พจิารณาแลว้มคี่าเฉลีย่เรื่องความถี่ในการเดนิทางโดยเครื่องบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-

กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) สูงสุดและมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ที่ระดบัตํ่ากว่า 
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0.05 และเมื่อเปรยีบเทยีบทัง้ 3 กลุ่มแลว้กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มทีม่กีารรบัรูค้วามเสีย่งสูงทีสุ่ด ซึง่จาก

ค่าเฉลีย่ทีม่คี่าสูงสุดไม่ว่าจะเป็นหากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทําให้ท่านกงัวลใจว่างานของท่านจะ

ล่าช้า หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางจะทําให้งานไม่สามารถดําเนินต่อได้ เป็นต้น ซี่ง

ผูโ้ดยสารในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 25 ปี เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วง

ระหว่างวยัเรยีนกบัวยัทํางานตอนต้น ซึ่งคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มคีวามถนัดทางด้านเทคโนโลย ี

มกัจะตดิตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อคน้หาขอ้มลูและรายละเอยีดของสิง่ทีส่นใจก่อนที่

จะทาํการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ สอดคลอ้งกบัการจดัการความเสีย่งของผูบ้รโิภค (นภวรรณ 

คณานุรกัษ์,พฤตกิรรมผูบ้รโิภค,หน้า115)  

กลุ่มที่ 3 ชลิล ์ชลิล ์ ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามพบว่าพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยั

อุบตัิเหตุการเดินทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบินมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ

(Sig.) ที่ระดบัตํ่ากว่า 0.05 และเมื่อพจิารณาแล้วมคี่าเฉลี่ยเรื่องความถี่ในการเดนิทางโดย

เครื่องบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) สูงสุดและมคีวามแตกต่างอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติ ิ(Sig.) ทีร่ะดบัตํ่ากว่า 0.05 และเมื่อเปรยีบเทยีบทัง้ 3 กลุ่มแลว้กลุ่ม 3 เป็น

กลุ่มที่มพีฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิซึ่งจาก

ค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดไม่ว่าจะเป็นราคามีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อประกันภัย

อุบัติเหตุการเดินทางฯ ท่านตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อจากคําอธิบายแบบความคุ้มครองของ

ประกนัภยัฯ เป็นต้นซึง่ผูโ้ดยสารในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 15 – 20 ปี เป็น

กลุ่มวยัรุ่นสมยัใหม่ทีม่คีวามเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลย ีมแีนวทางและมอีสิระเป็นของตวัเอง

อย่างชดัเจน ชอบความสะดวกสบาย เหน็ได้ชดัว่าเป็นกลุ่มที่ยงัมอีายุน้อยจงึอาจจะยงัต้องขอ

งบประมาณในการเดนิทางจากผูป้กครอง ดงันัน้ราคาจงึเป็นส่วนหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้

กรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสําหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของนารรีตัน์ ฟกัเฟ่ืองบุญที่พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 15-25 ปี มคีวามแตกต่างกบัผู้บรโิภคที่มี

อายุ 26-35 ปี 36-45 ปี และ 46 ปีขึน้ไป ในเรื่องจํานวนเงนิที่ซื่อสนิค้าในแต่ละครัง้ อกีทัง้

ประกอบกับยังไม่เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์เพราะไม่ได้

ทาํการศกึษาหรอือ่านใหเ้ขา้ใจก่อนจะตดัสนิใจซือ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้น้ี 

 

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อกําหนด

จดุมุง่หมายในอนาคต ทัง้น้ีขอ้มลูทีไ่ดนํ้าวเิคราะหน์ัน้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. โอกาส  

1.1 การเพิม่ขึน้ของจาํนวนผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่า ปจัจุบนัสายการ

บนิต้นทุนตํ่าต่างแข่งขนักนัใช้โปรโมชัน่ราคาถูกเพื่อมาแย่งชงิลูกค้า จงึทําให้กลุ่มลุกค้าที่ใช้

บรกิารของสายการบินมจีํานวนกลุ่มที่หลากหลากขึ้นทัง้กลุ่มที่มรีายได้ระดบัปานกลางหรอื

รายได้น้อย ประกอบกับจํานวนเส้นทางการบินที่มีการขยายเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เป็นที่

ตอบสนองกบักลุ่มคนทีใ่ชบ้รกิารสายการบนิเพิม่ขึน้ดว้ย 

2. อุปสรรค 

2.1 การรบัรูค้วามเสี่ยงของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนมกีารรบัรูค้วามเสี่ยงทีแ่ตกต่างกนั 

ทัง้น้ีอาจเกดิจากประสบการณ์ในอดตี บุคลกิภาพ ลกัษณะนิสยัส่วนตวัและสิง่แวดลอ้มซึง่ปจัจยั

ดงักล่าวจะส่งผลใหแ้ต่ละคนรบัรูค้วามเสีย่งไดไ้มเ่ท่ากนั 

2.2 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดกรมธรรมป์ระกนัภยั ประชาชนส่วนใหญ่มกั

มองข้ามที่จะอ่านหรอืศึกษาเพื่อทําความเข้าใจในรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยั ทัง้น้ี

อาจจะมองกว่าเป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจยาก ไกลตวั ทัง้จากคําศพัทท์ีใ่ชห้รอืการตคีวามของประโยค ซึง่

ในความเป็นจรงิรายละเอยีดดงักล่าวทัง้หมดถอืเป็นผลประโยชน์แก่ตน  

จากผลการศึกษาพบว่า เน่ืองจากปจัจุบนักรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทาง

สําหรบัผู้โดยสารสายการบนิยงัไม่เป็นที่ได้รบัความสนใจสําหรบักลุ่มผู้โดยสารสายการบิน

ภายในประเทศเท่าทีค่วร เพราะอาจคดิว่าเป็นการเดนิทางช่วงระยะเวลาสัน้และมองว่าเป็นเรื่อง

ไกลตวั ไมน่่าจะเกดิขึน้กบัตนเองหากตวัเองมคีวามระมดัระวงัเป็นอย่างด ีประกอบกบัผูโ้ดยสาร

บางกลุ่มอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจในเกี่ยวกบัรายละเอยีดความครอบคลุมของกรมธรรมด์งักล่าว ดงันัน้

จากปญัหาดงักล่าวผูศ้กึษาจงึเลง็เหน็ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1  จากผลการศกึษาพบว่าเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูใ้นเกี่ยวกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางดอียู่แล้ว แต่มพีฤติกรรมในการซื้อกรมธรรม์ในแต่ละครัง้ตามความจําเป็นโดยอาจจะ

มองว่าการเดนิทางในครัง้นัน้ ๆ อาจต้องเผชญิกบัความเสีย่งภยั ดงันัน้บรษิทัประกนัภยัควรจะ

รว่มมอืกบัสายการบนิจดัทําโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายเพื่อใหเ้ป็นทีด่งึดูดและช่วยผลกัดนัใหเ้กดิ

การซือ้กรมธรรมม์ากขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. นําจาํนวนครัง้ในการบนิ 10 ครัง้ต่อปีมาแลกกรมธรรมไ์ด ้1 ฉบบั  
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2. มกีารสุ่มจบัรางวลัจากเลขที่นัง่เพื่อมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิสาํหรบัการเดนิทางครัง้ต่อไป 

3. หากมกีารจองตัว๋เครื่องบนิ 6 ทีน่ัง่ขึน้ไปในแต่ละครัง้ (ต่อ 1 user) จะมอบกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิสําหรบัการเดนิทางใหท้ัง้กลุ่ม 

 

กลุ่มที ่2  จากผลการศกึษาพบว่าเป็นกลุ่มทีม่กีารรบัรูค้วามเสีย่งภยัทีม่ากทีสุ่ดจากทัง้

สามกลุ่มและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดความคุ้มครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิพอสมควรจงึทําใหม้กีารตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัภยัดงักล่าวเกอืบทุกครัง้ทีเ่ดนิทาง ดงันัน้หากจะทําการกระตุ้นในการเกดิการซือ้ในกลุ่ม

น้ีนัน้ควรจะใชว้ธิกีารเพิม่ความคุม้ครองเพื่อใหเ้ป็นทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. จากเดมิหากเครื่องบนิ Delayed 6  ชัว่โมง บรษิทัประกนัภยัจะต้องชดใชค้่าชดเชย

ให้แก่ผู้เอาประกนัภยัซึง่จํานวนชัว่โมงที่สูงอาจจะทําให้ผูเ้อาประกนัภยัมองว่าไม่น่าจะเกดิเหตุ

ไดด้งันัน้จะลดจาํนวนชัว่โมงลงใหเ้หลอื 4 ชัว่โมง 

2. หากสายการบินมกีารประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบินอันเกิดจาก

เหตุขดัข้องของทางสายการบนิ บรษิัทประกนัภยัจะทําการจ่ายค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาสให ้

10% จากทุนประกนัภยั ทัง้ยงัจะชดใชค้่าทีพ่กัหากผูเ้อาประกนัภยัไดท้ําการจองไว ้  

 

กลุ่มที ่3  จากผลการศกึษาพบว่าเป็นกลุ่มทีม่อีายุน้อยและมคีวามถี่ในการเดนิทางอยู่

บ่อยครัง้จงึทําให้มกีารตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสาร

สายการบนิบา้งตามความจาํเป็นโดยทีเ่ลอืกพจิาณาจากราคาของกรมธรรมเ์ป็นส่วนหน่ึงทีท่ําให้

เกดิการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมท์ัง้ๆ ทีเ่ป็นกลุ่มทีไ่มต่ระหนักในเรื่องความเสีย่งภยัทีเ่กดิขึน้และไม่

มคีวามรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีดความคุม้ครองทีซ่ือ้เลย ดงันัน้หากจะทําการกระตุ้นในการเกดิการ

ซือ้ในกลุ่มน้ีนัน้ควรจะใชว้ธิกีารเพิม่ความคุม้ครองเพื่อให้เป็นทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ เช่น เพิม่ทุน

คุม้ครองกรณเีสยีชวีติใหส้งูขึน้อกีหน่ึงเท่าทนัทเีมือ่จองตัว๋โดยสารเครือ่งบนิในช่วงเวลาปกต ิ

ดงันัน้จากผลการศกึษาทัง้ 3 กลุ่มพบว่า เมื่อทําการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารได้แลว้จะทําให้

กําหนดเป้าหมาย ทศิทางของผลติภณัฑ์และทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งการ

แบ่งกลุ่มนัน้จะต้องมคีวามชดัเจนเพื่อทีท่ําใหท้ราบถงึความต้องการทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้ โดยตรง

กับเกณฑ์ทางปจัจยัทางพฤติกรรมการซื้อเพื่อที่จะสามารถทําให้ประเมินสถานการณ์ได้ว่า

ผูบ้รโิภคจะซื้อหรอืใช้บรกิารใด  โดยใช้พฤตกิรรมต่างๆ เช่น โอกาสในการซือ้ ผลประโยชน์ที่

ได้รบั อตัราการใช้ผลติภณัฑห์รอืทศันคตทิี่มต่ีอผลติภณัฑซ์ึ่งสอดคล้องกบั (ประเสรฐิ ศริเิสรี

วรรณ ,2556) ไดก้ล่าวไว้ ทัง้น้ีควรจะทําการศกึษาโครงสรา้งตลาดของธุรกจิประกนัภยัไวด้้วย

เน่ืองจากผูศ้กึษามองว่า ปจัจบุนัการแขง่ขนัในตลาดประกนัภยัเริม่มคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ เหน็

  

 



184 
 

ได้จากการประชาสมัพนัธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อต่างครองส่วนแบ่งตลาด แต่ลกัษณะของตลาด

ประกนัภยันัน้จะแตกต่างจากสนิคา้ประเภทอื่นคอื ราคาหรอือตัราเบี้ยประกนัภยัจะถูกกําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิธุรกิจประกันภยั(คปภ.) บรษิัทประกนัภยัไม่

สามารถและมอีํานาจในการควบคุมอตัราเบีย้ประกนัภยั จาํนวนยอดขายทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงของ

กรมธรรม์ก็ไม่มผีลในการลดราคาอตัราเบี้ยประกนัภยัได้ ดงันัน้บรษิัทประกนัภยัจงึควรที่จะ

พฒันาความคุ้มครองให้ครอบคลุมใหห้ลาย ๆ ด้านและเน้นการให้บรกิารที่ดขี ึน้เพื่อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีสุ่ด 

         

ขอ้เสนอสาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

 

1. ควรเจาะประเด็นในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรายละเอียดความคุ้มครองของ

ประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิว่าการที่ผู้โดยสารคดิว่าตนเองมี

ความรู ้ความเขา้ใจนัน้มคีวามคาดเคลื่อนจากขอ้เทจ็จรงิมากน้อยหรอืไม ่

2. ในการวจิยัครัง้น้ีผูศ้กึษาขอ้มลูไดอ้อกเกบ็ขอ้มลูในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เน่ืองจาก

มีระยะเวลาที่จํากัดจึงอาจจะทําให้จุดประสงค์ในการเดินทางของผู้โดยสารไม่ได้มีความ

หลากหลายมากนัก ดงันัน้จงึควรขยายระยะเวลาในการออกเก็บแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความ

หลากหลายของขอ้มลูมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

ตาราง Correlations 

 

 
 

 
 



 
 

ตาราง Correlations (ต่อ) 
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ตาราง Correlations (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข 

ตาราง Agglomeration Schedule 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

1 53 54 0.000 0 0 89 0 

2 43 46 .055 0 0 159 40.5870369 

3 51 58 2.283 0 0 14 1.21446914 

4 70 71 5.056 0 0 19 0.625216 

5 74 75 8.216 0 0 16 0.48369367 

6 48 165 12.191 0 0 29 0.33556145 

7 1 49 16.281 0 0 14 0.26130678 

8 26 117 20.536 0 0 120 0.22114441 

9 44 45 25.077 0 0 63 0.1876074 

10 184 194 29.782 0 0 98 0.16508547 

11 50 59 34.698 0 0 25 0.15752359 

12 106 116 40.164 0 0 64 0.14668084 

13 125 189 46.056 0 0 54 0.1300744 

14 1 51 52.046 7 3 41 0.11557478 

15 14 166 58.062 0 0 67 0.10387221 

16 74 190 64.093 5 0 37 0.09477441 

17 17 112 70.167 0 0 24 0.08726259 

18 118 127 76.290 0 0 88 0.08110346 

19 38 70 82.477 0 4 69 0.07578975 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

20 129 140 88.728 0 0 42 0.07052014 

21 6 22 94.985 0 0 47 0.06732457 

22 73 195 101.380 0 0 30 0.06584477 

23 142 147 108.055 0 0 66 0.06254085 

24 17 114 114.813 17 0 81 0.0613358 

25 50 108 121.855 11 0 155 0.05843694 

26 23 76 128.976 0 0 88 0.05621075 

27 139 141 136.226 0 0 40 0.05345172 

28 65 126 143.508 0 0 46 0.05326382 

29 48 137 151.151 6 0 61 0.05155981 

30 73 110 158.945 22 0 104 0.04940616 

31 19 134 166.798 0 0 55 0.04773229 

32 7 41 174.759 0 0 92 0.04625282 

33 2 132 182.842 0 0 67 0.04491603 

34 34 183 191.055 0 0 109 0.04377466 

35 16 144 199.418 0 0 63 0.04404369 

36 89 199 208.201 0 0 83 0.04243409 

37 74 149 217.036 16 0 115 0.04072319 

38 156 160 225.875 0 0 158 0.03919849 

39 40 172 234.729 0 0 86 0.03813373 

40 25 139 243.680 0 27 62 0.03686692 

41 1 105 252.663 14 0 52 0.03582136 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

42 111 129 261.714 0 20 94 0.03460097 

43 35 109 270.770 0 0 81 0.03361525 

44 31 176 279.872 0 0 130 0.03258868 

45 3 178 288.992 0 0 136 0.0316888 

46 65 96 298.150 28 0 77 0.03158128 

47 6 104 307.566 21 0 99 0.03077491 

48 36 136 317.031 0 0 87 0.02990284 

49 52 145 326.511 0 0 125 0.02927418 

50 154 169 336.070 0 0 127 0.02854338 

51 60 170 345.662 0 0 112 0.02878974 

52 1 192 355.614 41 0 70 0.02917439 

53 66 150 365.989 0 0 113 0.02841515 

54 72 125 376.388 0 13 73 0.02796999 

55 19 133 386.916 31 0 114 0.02733281 

56 179 200 397.491 0 0 93 0.02666838 

57 37 78 408.092 0 0 100 0.02633179 

58 57 131 418.838 0 0 111 0.02630473 

59 130 193 429.855 0 0 85 0.02579985 

60 21 32 440.945 0 0 84 0.02527645 

61 48 69 452.091 29 0 95 0.02485698 

62 25 27 463.328 40 0 135 0.0254673 

63 16 44 475.128 35 9 115 0.02494066 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

64 8 106 486.978 0 12 124 0.02463542 

65 100 168 498.975 0 0 110 0.02489288 

66 99 142 511.396 0 23 105 0.02434287 

67 2 14 523.845 33 15 95 0.02406665 

68 79 86 536.452 0 0 99 0.02364332 

69 38 120 549.136 19 0 111 0.02310514 

70 1 153 561.823 52 0 146 0.02267961 

71 39 119 574.565 0 0 86 0.02242796 

72 13 171 587.452 0 0 133 0.02196741 

73 11 72 600.356 0 54 106 0.02153186 

74 64 115 613.283 0 0 117 0.02120673 

75 47 157 626.289 0 0 90 0.02139907 

76 113 177 639.691 0 0 127 0.02100097 

77 65 95 653.125 46 0 117 0.02062145 

78 87 93 666.594 0 0 146 0.02048667 

79 9 10 680.250 0 0 142 0.02016889 

80 42 143 693.970 0 0 119 0.01996078 

81 17 35 707.822 24 43 93 0.01982604 

82 81 92 721.855 0 0 132 0.01944127 

83 89 124 735.889 36 0 137 0.019332 

84 21 33 750.115 60 0 140 0.0190548 

85 97 130 764.408 0 59 165 0.01881019 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

86 39 40 778.787 71 39 139 0.01884221 

87 36 186 793.461 48 0 131 0.01865557 

88 23 118 808.264 26 18 103 0.01862085 

89 30 53 823.314 0 1 163 0.0186179 

90 5 47 838.643 0 75 107 0.01836858 

91 161 163 854.047 0 0 149 0.0180516 

92 7 148 869.464 32 0 114 0.01804143 

93 17 179 885.151 81 56 154 0.0179645 

94 111 128 901.052 42 0 103 0.0178005 

95 2 48 917.091 67 61 147 0.0175165 

96 94 162 933.155 0 0 157 0.01750991 

97 121 174 949.495 0 0 164 0.01720966 

98 184 187 965.835 10 0 129 0.0170138 

99 6 79 982.268 47 68 105 0.01729535 

100 37 198 999.256 57 0 156 0.01706862 

101 80 107 1016.312 0 0 128 0.01708358 

102 4 181 1033.675 0 0 108 0.01690806 

103 23 111 1051.152 88 94 119 0.01695244 

104 73 191 1068.972 30 0 138 0.01679802 

105 6 99 1086.928 99 66 141 0.01666775 

106 11 167 1105.045 73 0 154 0.01662111 

107 5 164 1123.412 90 0 138 0.0165102 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

108 4 173 1141.960 102 0 167 0.01626691 

109 34 103 1160.536 34 0 139 0.0160127 

110 100 185 1179.119 65 0 151 0.01598881 

111 38 57 1197.972 69 58 182 0.01595403 

112 29 60 1217.084 0 51 120 0.01580912 

113 63 66 1236.325 0 53 145 0.01568112 

114 7 19 1255.712 92 55 147 0.01552922 

115 16 74 1275.213 63 37 161 0.01551058 

116 83 88 1294.992 0 0 168 0.01535429 

117 64 65 1314.876 74 77 143 0.01525016 

118 61 67 1334.928 0 0 166 0.01508894 

119 23 42 1355.070 103 80 170 0.01492884 

120 26 29 1375.300 8 112 163 0.01518571 

121 24 28 1396.185 0 0 144 0.01521054 

122 138 175 1417.422 0 0 160 0.01504487 

123 12 123 1438.746 0 0 159 0.01503539 

124 8 196 1460.379 64 0 136 0.01506663 

125 52 55 1482.382 49 0 143 0.01497765 

126 84 152 1504.584 0 0 145 0.01483721 

127 113 154 1526.908 76 50 150 0.01487484 

128 80 101 1549.620 101 0 152 0.01466383 

129 135 184 1572.344 0 98 160 0.01467484 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

130 31 180 1595.418 44 0 140 0.0145069 

131 15 36 1618.562 0 87 156 0.0143455 

132 62 81 1641.781 0 82 152 0.01435867 

133 13 98 1665.355 72 0 155 0.01422651 

134 122 188 1689.047 0 0 151 0.01414505 

135 25 85 1712.939 62 0 169 0.01408768 

136 3 8 1737.070 45 124 174 0.01415082 

137 68 89 1761.651 0 83 153 0.0139831 

138 5 73 1786.285 107 104 161 0.01391156 

139 34 39 1811.135 109 86 177 0.01398317 

140 21 31 1836.460 84 130 162 0.01409225 

141 6 82 1862.340 105 0 157 0.01416837 

142 9 77 1888.726 79 0 166 0.01430307 

143 52 64 1915.741 125 117 167 0.01436643 

144 24 182 1943.263 121 0 172 0.01421942 

145 63 84 1970.895 113 126 171 0.01427132 

146 1 87 1999.023 70 78 165 0.01430501 

147 2 7 2027.619 95 114 162 0.01425754 

148 90 102 2056.527 0 0 175 0.01459904 

149 151 161 2086.551 0 91 158 0.01502685 

150 91 113 2117.905 0 127 176 0.01504442 

151 100 122 2149.768 110 134 176 0.01514841 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule % Different 

Stage Cluster 

Combined 

Coefficients Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

152 62 80 2182.333 132 128 171 0.0155074 

153 18 68 2216.176 0 137 173 0.0153396 

154 11 17 2250.171 106 93 181 0.01541506 

155 13 50 2284.857 133 25 172 0.01528045 

156 15 37 2319.771 131 100 183 0.01517717 

157 6 94 2354.979 141 96 173 0.01506588 

158 151 156 2390.458 149 38 184 0.01508294 

159 12 43 2426.514 123 2 180 0.01490548 

160 135 138 2462.682 129 122 188 0.01619533 

161 5 16 2502.566 138 115 182 0.01632739 

162 2 21 2543.426 147 140 177 0.01613616 

163 26 30 2584.467 120 89 179 0.01588302 

164 20 121 2625.516 0 97 174 0.01565021 

165 1 97 2666.606 146 85 170 0.01555208 

166 9 61 2708.078 142 118 194 0.01595199 

167 4 52 2751.277 108 143 169 0.01593831 

168 56 83 2795.128 0 116 178 0.01611503 

169 4 25 2840.171 167 135 185 0.01602667 

170 1 23 2885.690 165 119 191 0.01647928 

171 62 63 2933.244 152 145 187 0.01625522 

172 13 24 2980.924 155 144 193 0.01640707 

173 6 18 3029.832 157 153 186 0.01647828 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule 

% Different 

Stage 

Cluster 

Combined 
Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

174 3 20 3079.759 136 164 180 0.01698247 

175 90 155 3132.061 148 0 185 0.01674816 

176 91 100 3184.517 150 151 183 0.01657715 

177 2 34 3237.307 162 139 190 0.01776963 

178 56 197 3294.833 168 0 195 0.01805701 

179 26 159 3354.328 163 0 181 0.01846277 

180 3 12 3416.258 174 159 190 0.0182528 

181 11 26 3478.614 154 179 192 0.0190979 

182 5 38 3545.049 161 111 196 0.01897287 

183 15 91 3612.308 156 176 189 0.01864966 

184 151 158 3679.677 158 0 189 0.02165391 

185 4 90 3759.356 169 175 188 0.02137331 

186 6 146 3839.706 173 0 187 0.02231079 

187 6 62 3925.373 186 171 192 0.02236327 

188 4 135 4013.157 185 160 193 0.02209249 

189 15 151 4101.818 183 184 191 0.02659507 

190 2 3 4210.906 177 180 194 0.02791214 

191 1 15 4328.441 170 189 196 0.02818065 

192 6 11 4450.419 187 181 195 0.03042799 

193 4 13 4585.837 188 172 197 0.03346672 

194 2 9 4739.310 190 166 197 0.04113879 

195 6 56 4934.279 192 178 199 0.04065104 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Agglomeration Schedule 

% Different 

Stage 

Cluster 

Combined 
Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

1 

Cluster 

2 

196 1 5 5134.863 191 182 198 0.04567005 

197 2 4 5369.372 194 193 198 0.08669175 

198 1 2 5834.852 196 197 199 0.09137295 

199 1 6 6368.000 198 195 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Chi-Square 

ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square 

Crosstab 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

เพศ ชาย Count 9 30 27 66 

% within เพศ 13.6% 45.5% 40.9% 100.0% 

หญงิ Count 32 39 63 134 

% within เพศ 23.9% 29.1% 47.0% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within เพศ 20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probabi

lity 

Pearson 

Chi-Square 

6.056
a
 2 .048 .049     

Likelihood 

Ratio 

6.083 2 .048 .052     

Fisher's 

Exact Test 

5.913     .054     

Linear-by-

Linear 

Association 

.127
b
 1 .722 .771 .399 .073 

N of Valid 

Cases 

200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

อาย ุ 15-

20ปี 

Count 3 5 18 26 

% within อาย ุ 11.5% 19.2% 69.2% 100.0% 

21-

25ปี 

Count 3 13 11 27 

% within อาย ุ 11.1% 48.1% 40.7% 100.0% 

26-

30ปี 

Count 13 13 31 57 

% within อาย ุ 22.8% 22.8% 54.4% 100.0% 

31-

35ปี 

Count 
8 14 6 28 

% within อาย ุ 28.6% 50.0% 21.4% 100.0% 

36-

40ปี 

Count 
5 11 10 26 

% within อาย ุ 19.2% 42.3% 38.5% 100.0% 

41-

45ปี 

Count 4 6 7 17 

% within อาย ุ 23.5% 35.3% 41.2% 100.0% 

46ปี

ขึน้

ไป 

Count 5 7 7 19 

% within อาย ุ 26.3% 36.8% 36.8% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within อาย ุ 20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp

totic 

Signifi

cance 

(2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (1-

sided) 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Boun

d 

Upper 

Bound 

Lower 

Boun

d 

Up

per 

Bo

un

d 

Pearson 

Chi-

Square 

20.201
a
 

12 .063 .061
b
 .055 .068       

Likelihoo

d Ratio 21.033 12 .050 .065
b
 .058 .071       

Fisher's 

Exact 

Test 

20.397     .053
b
 .047 .059       

Linear-

by-

Linear 

Associati

on 

5.157
c
 1 .023 .024

b
 .020 .028 .013

b
   

.01

6 

N of 

Valid 

Cases 

200                 

 

 

  

 



204 

 

ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

อาชพี 1.0 Count 
8 20 23 51 

% within อาชพี 
15.7% 39.2% 45.1% 100.0% 

2.0 Count 
19 29 34 82 

% within อาชพี 
23.2% 35.4% 41.5% 100.0% 

3.0 Count 
5 13 21 39 

% within อาชพี 
12.8% 33.3% 53.8% 100.0% 

4.0 Count 
7 6 7 20 

% within อาชพี 
35.0% 30.0% 35.0% 100.0% 

5.0 Count 
2 1 5 8 

% within อาชพี 
25.0% 12.5% 62.5% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within อาชพี 
20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
7.611

a
 8 .472 .480     

Likelihood 

Ratio 
7.759 8 .457 .505     

Fisher's 

Exact Test 
7.436     .485     

Linear-by-

Linear 

Association 

.055
b
 1 .815 .831 .423 .033 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

รายได้

เฉลีย่

ต่อ

เดอืน 

ตํ่ากว่า

10,000

บาท 

Count 6 14 20 40 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15.0% 35.0% 50.0% 100.0% 

10,001-

20,000

บาท 

Count 2 14 22 38 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5.3% 36.8% 57.9% 100.0% 

20,001-

30,000

บาท 

Count 13 17 31 61 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 21.3% 27.9% 50.8% 100.0% 

30,001-

40,000

บาท 

Count 8 12 7 27 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29.6% 44.4% 25.9% 100.0% 

40,001-

50,000

บาท 

Count 10 6 4 20 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50.0% 30.0% 20.0% 100.0% 

50,001

บาทขึน้

ไป 

Count 2 6 6 14 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

 Val

ue 

df Asym

ptotic 

Signifi

cance 

(2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (1-

sided) 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Sign

ifica

nce 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-

Square 

23.

841
a
 

10 .008 0.007 .005 .009       

Likelihoo

d Ratio 

24.

141 

10 .007 .011
b
 .008 .013       

Fisher's 

Exact 

Test 

23.

087 

    .008
b
 .005 .010       

Linear-

by-

Linear 

Associati

on 

8.5

05
c
 

1 .004 .004
b
 .002 .005 .002

b
 .001 .003 

N of 

Valid 

Cases 

200                 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านเป็น

ผูใ้ชบ้รกิาร

สายการบนิ

ตน้ทุนตํ่า

โดยซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิ

ออนไลน์

หรอืไม ่

1.0 Count 
41 69 90 200 

% within ท่านเป็น

ผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิ

ตน้ทุนตํ่าโดยซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

หรอืไม ่

20.5% 34.5% 45.0% 
100.0

% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within ท่านเป็น

ผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิ

ตน้ทุนตํ่าโดยซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

หรอืไม ่

20.5% 34.5% 45.0% 
100.0

% 

 

Chi-Square Tests 

  Value 

Pearson Chi-

Square 
.
a
 

N of Valid Cases 
200 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิ

ออนไลน์

ผ่านทาง

ช่องทางใด 

1.0 Count 
25 48 74 147 

% within ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

ผ่านทางช่องทางใด 

17.0% 32.7% 50.3% 100.0% 

2.0 Count 
10 16 11 37 

% within ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

ผ่านทางช่องทางใด 

27.0% 43.2% 29.7% 100.0% 

3.0 Count 
6 5 5 16 

% within ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

ผ่านทางช่องทางใด 

37.5% 31.3% 31.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within ท่านซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิออนไลน์

ผ่านทางช่องทางใด 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. 

(2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
8.435

a
 4 .077 .075     

Likelihood 

Ratio 
8.222 4 .084 .101     

Fisher's 

Exact Test 
8.446     .071     

Linear-by-

Linear 

Association 

6.945
b
 1 .008 .010 .006 .002 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านรู้

หรอืไมว่่ามี

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทาง

สาํหรบั

ผูโ้ดยสาร

สายการบนิ 

1.0 Count 
38 62 72 172 

% within ท่านรู้

หรอืไมว่่ามี

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

22.1% 36.0% 41.9% 100.0% 

2.0 Count 
3 7 18 28 

% within ท่านรู้

หรอืไมว่่ามี

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

10.7% 25.0% 64.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within ท่านรู้

หรอืไมว่่ามี

ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการ

บนิ 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
5.064

a
 2 .080 .083     

Likelihood 

Ratio 
5.149 2 .076 .083     

Fisher's 

Exact Test 
4.664     .089     

Linear-by-

Linear 

Association 

4.602
b
 1 .032 .034 .020 .010 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ท่านเคยซือ้

ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

การ

เดนิทาง

สาํหรบั

ผูโ้ดยสาร

หรอืไม ่

1.0 Count 
16 32 34 82 

% within ท่านเคย

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสาร

หรอืไม ่

19.5% 39.0% 41.5% 100.0% 

2.0 Count 
25 37 56 118 

% within ท่านเคย

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสาร

หรอืไม ่

21.2% 31.4% 47.5% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within ท่านเคย

ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทาง

สาํหรบัผูโ้ดยสาร

หรอืไม ่

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
1.277

a
 2 .528 .548     

Likelihood 

Ratio 
1.272 2 .530 .548     

Fisher's 

Exact Test 
1.278     .548     

Linear-by-

Linear 

Association 

.151
b
 1 .698 .711 .383 .069 

N of Valid 

Cases 
200           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



215 

 

ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใด

ทีท่่านมอียู่

ในปจัจบุนั

(ประกนัภยั

อุบตัเิหตุ

ส่วนบุคคล) 

ไมใ่ช่ Count 
24 38 64 126 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

19.0% 30.2% 50.8% 100.0% 

ใช่ Count 
17 31 26 74 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

23.0% 41.9% 35.1% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
4.751

a
 2 .093 .094     

Likelihood 

Ratio 
4.795 2 .091 .096     

Fisher's 

Exact Test 
4.793     .092     

Linear-by-

Linear 

Association 

2.990
b
 1 .084 .089 .051 .017 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใด

ทีท่่านมอียู่

ในปจัจบุนั

(ประกนั

สุขภาพ) 

ไมใ่ช่ Count 
29 38 61 128 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

22.7% 29.7% 47.7% 100.0% 

ใช่ Count 
12 31 29 72 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

16.7% 43.1% 40.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

 Cluster Number of 

Case 

Total 

1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั

(ประกนั

รถยนต์) 

ไมใ่ช่ Count 33 38 61 132 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

25.0% 28.8% 46.2% 100.0% 

ใช่ Count 8 31 29 68 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

11.8% 45.6% 42.6% 100.0% 

Total Count 41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั(เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 

7.633
a
 2 .022 .021     

Likelihood 

Ratio 

7.863 2 .020 .021     

Fisher's 

Exact Test 

7.610     .021     

Linear-by-

Linear 

Association 

.702
b
 1 .402 .441 .230 .055 

N of Valid 

Cases 

200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใด

ทีท่่านมอียู่

ในปจัจบุนั

(ประกนั

อคัคภียั

บา้น/ทีอ่ยู่

อาศยั) 

ไมใ่ช่ Count 
39 57 74 170 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

22.9% 33.5% 43.5% 100.0% 

ใช่ Count 
2 12 16 30 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

6.7% 40.0% 53.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
4.149

a
 2 .126 .121     

Likelihood 

Ratio 
5.099 2 .078 .097     

Fisher's 

Exact Test 
4.446     .109     

Linear-by-

Linear 

Association 

2.900
b
 1 .089 .097 .055 .024 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใด

ทีท่่านมอียู่

ในปจัจบุนั

(ประกนั

ชวีติ)) 

ไมใ่ช่ Count 
23 33 47 103 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

22.3% 32.0% 45.6% 100.0% 

ใช่ Count 
18 36 43 97 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

18.6% 37.1% 44.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
.739

a
 2 .691 .689     

Likelihood 

Ratio 
.740 2 .691 .689     

Fisher's 

Exact Test 
.746     .689     

Linear-by-

Linear 

Association 

.051
b
 1 .821 .855 .447 .071 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of 

Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั(อื่น 

ๆ โปรดระบุ

.......)) 

ไมใ่ช่ Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within กรมธรรม์

ประกนัประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

  Value 

Pearson Chi-Square .
a
 

N of Valid Cases 200 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

กรมธรรม์

ประกนั

ประเภทใดที่

ท่านมอียูใ่น

ปจัจบุนั(ไม่มี

กรมธรรม)์ 

ไมใ่ช่ Count 
36 60 76 172 

% within 

กรมธรรมป์ระกนั

ประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 

1 ขอ้) 

20.9% 34.9% 44.2% 100.0% 

ใช่ Count 
5 9 14 28 

% within 

กรมธรรมป์ระกนั

ประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 

1 ขอ้) 

18.5% 33.3% 48.1% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within 

กรมธรรมป์ระกนั

ประเภทใดทีท่่านมี

อยูใ่นปจัจบุนั

(เลอืกไดม้ากกว่า 

1 ขอ้) 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson 

Chi-Square 
1.392

a
 4 .846 .968     

Likelihood 

Ratio 
1.768 4 .778 .968     

Fisher's 

Exact Test 
1.544     .968     

Linear-by-

Linear 

Association 

1.060
b
 1 .303 .354 .185 .048 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

จดุประสงคใ์น

การเดนิทาง

โดยส่วนใหญ่

ของท่าน

............ 

ท่องเ

ทีย่ว 

Count 
27 28 49 104 

% within จดุประสงคใ์น

การเดนิทางโดยส่วน

ใหญ่ของท่าน............... 

26.0

% 

26.9

% 
47.1% 100.0% 

ตดิต่อ

ธุรกจิ 

Count 
4 18 16 38 

% within จดุประสงคใ์น

การเดนิทางโดยส่วน

ใหญ่ของท่าน................. 

10.5

% 

47.4

% 
42.1% 100.0% 

เยีย่ม

ครอบ

ครวั 

Count 
10 23 24 57 

% within จดุประสงคใ์น

การเดนิทางโดยส่วน

ใหญ่ของท่าน................. 

17.5

% 

40.4

% 
42.1% 100.0% 

อื่นๆ Count 
0 0 1 1 

% within จดุประสงคใ์น

การเดนิทางโดยส่วน

ใหญ่ของท่าน................ 

0.0% 0.0% 
100.0

% 
100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within จดุประสงคใ์น

การเดนิทางโดยส่วน

ใหญ่ของท่าน................ 

20.5

% 

34.5

% 
45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 
9.223

a
 6 .161 .136     

Likelihood 

Ratio 
9.819 6 .133 .112     

Fisher's 

Exact Test 
9.234     .120     

Linear-by-

Linear 

Association 

.273
b
 1 .602 .605 .320 .036 

N of Valid 

Cases 
200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

ในการ

เดนิทางแต่

ละครัง้ท่าน

จองตัว๋

เครือ่งบนิ

ลวงหน้า

นานเพยีงใด 

  

ก่อน1-

15วนั 

Count 13 23 30 66 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

19.7% 34.8% 45.5% 100.0% 

ก่อน16-

30วนั 

Count 6 17 18 41 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

14.6% 41.5% 43.9% 100.0% 

ก่อน1-3

เดอืน 

Count 16 25 24 65 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

24.6% 38.5% 36.9% 100.0% 

ก่อน4-6

เดอืน 

  

Count 6 2 7 15 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

40.0% 13.3% 46.7% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

ในการ

เดนิทางแต่

ละครัง้ท่าน

จองตัว๋

เครือ่งบนิ

ลวงหน้า

นาน

เพยีงใด 

ก่อน7-9

เดอืน 

Count 
0 1 3 4 

  % within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

ก่อน10-

12เดอืน 

Count 
0 1 5 6 

  % within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 

ก่อน12

เดอืนขึน้

ไป 

Count 
0 0 3 3 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within ในการ

เดนิทางแต่ละครัง้

ท่านจองตัว๋เครือ่งบนิ

ลวงหน้านานเพยีงใด 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp

totic 

Signifi

cance 

(2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (1-

sided) 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Signifi

cance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upp

er 

Bou

nd 

Lowe

r 

Boun

d 

Uppe

r 

Boun

d 

Pearson 

Chi-

Square 

16.95

0
a
 

12 .152 .142
b
 .133 .151       

Likelihoo

d Ratio 
19.78

4 
12 .071 .114

b
 .105 .122       

Fisher's 

Exact 

Test 

13.94

8 
    .234

b
 .223 .245       

Linear-

by-

Linear 

Associati

on 

1.383
c
 

1 .240 .245
b
 .234 .256 .121

b
   .129 

N of 

Valid 

Cases 

200                 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  Cluster Number of 

Case 

Total 

1 2 3 

ในการ

เดนิทาง

แต่ละครัง้

ส่วนใหญ่

มผีูร้ว่ม

เดนิทาง

กบัท่านกี่

คน 

เดนิทางคน

เดยีว 

Count 7 14 24 45 

% within ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

15.6

% 

31.1% 53.3% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง1-3

คน 

Count 27 49 47 123 

% within ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

22.0

% 

39.8% 38.2% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง4-6

คน 

Count 7 6 13 26 

% within ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

26.9

% 

23.1% 50.0% 100.0% 

ผูร้ว่ม

เดนิทาง7

คนขึน้ไป 

Count 0 0 6 6 

% within ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

0.0

% 

0.0% 100.0

% 

100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  Cluster Number of 

Case 

Total 

1 2 3 

Total Count 41 69 90 200 

% within ในการเดนิทาง

แต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่ม

เดนิทางกบัท่านกีค่น 

20.5

% 

34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 

12.767
a
 6 .047 .043     

Likelihood 

Ratio 

15.127 6 .019 .026     

Fisher's Exact 

Test 

11.231     .064     

Linear-by-

Linear 

Association 

.130
b
 1 .718 .741 .386 .050 

N of Valid 

Cases 

200           
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

สายการบนิ

ทีท่่าน

เลอืกใช้

บรกิาร 

นกแอร ์ Count 
16 32 42 90 

% within สาย

การบนิทีท่่าน

เลอืกใช้

บรกิาร 

17.8% 35.6% 46.7% 100.0% 

ไทยแอรเ์อเชยี Count 
20 22 38 80 

% within สาย

การบนิทีท่่าน

เลอืกใช้

บรกิาร 

25.0% 27.5% 47.5% 100.0% 

ไลออ้นแอร ์ Count 
5 15 10 30 

% within สาย

การบนิทีท่่าน

เลอืกใช้

บรกิาร 

16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

Total Count 
41 69 90 200 

% within สาย

การบนิทีท่่าน

เลอืกใช้

บรกิาร 

20.5% 34.5% 45.0% 100.0% 
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ตาราง แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 
5.659

a
 4 .226 .231     

Likelihood 

Ratio 
5.553 4 .235 .248     

Fisher's 

Exact Test 
5.451     .244     

Linear-by-

Linear 

Association 

.651
b
 1 .420 .443 .229 .037 

N of Valid 

Cases 
200           

 

 

 

  

 



 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพ่ือใช้ในงานวิจยั 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  การแบ่งกลุ่มผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่ าที่ซื้อตัว๋ เครื่องบินออนไลน์

ภายในประเทศโดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ความรูค้วามเขา้ใจ และพฤตกิรรมการซือ้ที่

มต่ีอประกนัภยัอุบตัิเหตุการเดนิทางสําหรบัผู้โดยสารสายการบนิ กรณีศึกษา ผู้โดยสารที่ท่า

อากาศยานดอนเมอืง 

แบบสอบถามน้ีมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อตอ้งการทราบถงึความรูค้วามเขา้ใจและความ

คิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บรกิารสายการบินต้นทุนตํ่าเฉพาะผู้โดยสารท่ีซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน

ออนไลน์ต่อประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ซึ่งในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ีไม่มผีลกระทบ

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้

ครบทุกข้อด้วยความเป็นจรงิ โดยที่ข้อมูลของท่านจะไม่ได้รบัการเปิดเผยหรอืนําไปใช้เพื่อ

ประโยชน์อื่นใดและผูศ้กึษาจะนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของท่านไปใชป้ระโยชน์ในการวจิยั

เท่านัน้ การวจิยัครัง้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของภาคนิพนธ์ของนักศึกษาปรญิญาโท สาขาการบรหิาร

ความเสี่ยงและประกนัภยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ผู้ศกึษาขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงใน

การเสยีสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ทน้ีีดว้ย โดยเน้ือหาไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ส่วนที ่2 การรบัรูค้วามเสีย่ง 

ส่วนที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสาร

สายการบนิตน้ทุนตํ่าเฉพาะผูโ้ดยสารทีซ่ือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์ 

ส่วนที ่4 พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 
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คาํถามส่วนท่ี 1 

คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหต้รงกบัขอ้มลูของท่านตามความเป็นจรงิมาก

ทีสุ่ด 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

 

2. อาย ุ        15 – 20 ปี    21 – 25 ปี 

 26 – 30 ปี    31 - 35 ปี 

 36 – 40 ปี    41 – 45 ปี 

 46 ปีขึน้ไป 

 

3. อาชพี   รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ  พนกังานบรษิทัเอกชน 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา   ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

 รบัจา้ง    อื่น ๆ ................... 

 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ตํ่ากว่า 10,000   10,001 – 20,000 

 20,001 – 30,000   30,001 – 40,000 

 40,001 – 50,000   50,001 บาทขึน้ไป 

 

5. ท่านเป็นผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่าโดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์หรือไม่ 

 ใช่ (ทาํแบบสอบถามต่อ)  ไมใ่ช่ (จบการสมัภาษณ์) 

 

6. ท่านซือ้ตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์ผ่านทางช่องทางใด 

 Website ของสายการบนิ  Application  

 Website รบัจองตัว๋เครือ่งบนิ (Agent) 

 

7. ท่านรูห้รอืไมว่่ามปีระกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบนิ 

 รู ้     ไมรู่ ้

 

8. ท่านเคยซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางสาํหรบัผูโ้ดยสารหรอืไม่ 

 เคย     ไมเ่คย 
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9. กรมธรรมป์ระกนัประเภทใดทีท่่านมอียูใ่นปจัจุบนั (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 ประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล 

 ประกนัสุขภาพ 

 ประกนัรถยนต ์   

 ประกนัอคัคภียับา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั 

 ประกนัชวีติ    

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)........... 

 ไม่มกีรมธรรม ์

10. ความถีใ่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิของท่านใน 1 ปีทีผ่่านมา (ไป-กลบัเท่ากบั 2 ครัง้) 

…………….. ครัง้ 

 

11. จดุประสงคใ์นการเดนิทางโดยส่วนใหญ่ของท่าน............................ 

 ท่องเทีย่ว    ตดิต่อธุรกจิ 

 เยีย่มครอบครวั   อื่นๆโปรดระบุ.......... 

 

12. ในการเดนิทางแต่ละครัง้ท่านใชร้ะยะเวลาเท่าใดในการจองตัว๋เครือ่งบนิ 

 ก่อนเดนิทาง 1 – 15 วนั   

 ก่อนเดนิทาง 16 – 30 วนั 

 ก่อนเดนิทาง 1 – 3 เดอืน  

 ก่อนเดนิทาง 4 – 6 เดอืน 

 ก่อนเดนิทาง 7 – 9 เดอืน  

 ก่อนเดนิทาง 10 – 12 เดอืน 

 ก่อนเดนิทาง 12 เดอืนขึน้ไป 

 

13 ในการเดนิทางแต่ละครัง้ส่วนใหญ่มผีูร้ว่มเดนิทางกบัท่านกีค่น 

  ท่านเดนิทางคนเดยีว         ผูร้ว่มเดนิทาง 1- 3 คน 

  ผูร้ว่มเดนิทาง 4 – 6 คน     ผูร้ว่มเดนิทาง 7 คนขึน้ไป 

 

14. สายการบนิทีท่่านเลอืกใชบ้รกิาร 

 นกแอร ์    ไทย แอรเ์อเชยี 

 ไลออ้น แอร ์
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ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ความเส่ียง 

คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 

การรบัรู้ความเส่ียง 

ระดบัความเป็นไปได้ 

เป็นไป

ไม่ได้

แน่นอน 

ไม่

น่าจะ

เป็นไป

ได้ 

ไม่

แน่ใจ 

น่าจะ

เป็นไป

ได้ 

เป็นไป

ได้

แน่นอน 

1.ส่วนใหญ่ท่านจะเดนิทางภายใต้

สภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย 

     

2.ท่านมโีอกาสทีจ่ะลมืกระเป๋า

เดนิทางไวใ้นสนามบนิ 

     

3.ท่านมกัจะ Check-in ไมท่นัตาม

กําหนดเวลา 

     

4.ท่านมโีอกาสยกเลกิการเดนิทาง

แบบกะทนัหนั 

     

5.ท่านมโีอกาสทีจ่ะทํากระเป๋า

เดนิทางทางเสยีหาย เช่น ลอ้หลุด 

     

6.ท่านมโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุขณะ

โดยสารบนเครือ่งบนิ เช่น เดนิ

สะดุด 

     

7.ท่านมกัจะนําสิง่ของมคี่าราคาสงู

ใส่ในกระเป๋าเดนิทาง 

     

8.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุจะทําให้

ครอบครวัของท่านขาดรายได ้

     

9.หากเทีย่วบนิถูกยกเลกิจะทาํให้

ท่านขาดงานหรอืงานของท่านล่าชา้ 

     

10.หากเทีย่วบนิถูกเลื่อนจะทาํให้

ท่านมเีวลาท่องเทีย่วลดลง 
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ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ความเส่ียง (ต่อ) 

คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 

การรบัรู้ความเส่ียง 

ระดบัความเป็นไปได้ 

เป็นไป

ไม่ได้

แน่นอน 

ไม่

น่าจะ

เป็นไป

ได้ 

ไม่

แน่ใจ 

น่าจะ

เป็นไป

ได้ 

เป็นไป

ได้

แน่นอน 

11.ท่านมกัจะนําเอกสารสาํคญัใส่ใน

กระเป๋าเดนิทาง 

     

12.หากท่านเกดิอุบตัเิหตุระหว่าง

เดนิทางจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายที่

ไมส่ามารถชดเชยเป็นตวัเงนิได ้

     

 

ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสาร 

    สายการบิน 

คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ประกนัภยัอบุติัเหตุการ

เดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสาย

การบิน 

ระดบัการรู้ 

ไม่รู้

เลย 

รู้บ้าง รู้

พอสมควร 

รู้

ค่อนข้าง

ดี 

รู้เป็น

อย่างดี 

1.ระยะเวลาการคุม้ครองเริม่ตน้

ตัง้แต่ตอนทีท่่าน Check-in ณ 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

     

2.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯคุม้ครองความเสยีหาย

ของกระเป๋าเดนิทาง 
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ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสาร 

    สายการบิน (ต่อ) 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ประกนัภยัอบุติัเหตุการ

เดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสาย

การบิน 

ระดบัการรู้ 

ไม่รู้

เลย 

รู้บ้าง รู้

พอสมควร 

รู้

ค่อนข้าง

ดี 

รู้เป็น

อย่างดี 

3.เมือ่ท่านซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ หากมกีารยกเลกิ

การเดนิทางท่านจะไดร้บัการคนื

เงนิค่าตัว๋โดยสารเป็นการชดเชย 

     

4.หากบรษิทัประกนัภยัไม่

สามารถจา่ยค่าสนิไหมทดแทน

ใหแ้ลว้เสรจ็ไดใ้นระยะเวลาที่

กําหนด(90 วนั) บรษิทัจะชดใช้

ดอกเบีย้ใหอ้กีรอ้ยละ 12 หรอื 15 

ต่อปี หรอืตามแต่ขอ้กาํหนดของ

แต่ละบรษิทัฯ 

     

5.ในการจา่ยค่าสนิไหมทดแทน

นัน้บรษิทัประกนัภยัจะจ่ายคนื

ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภายใน 15 

หรอื 30 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทั

ไดร้บัหลกัฐานครบถว้น 

     

6.เทีย่วบนิจะตอ้งถูกเลื่อน

ออกไป 6 ชัว่โมงท่านถงึจะไดร้บั

ค่าชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัฯ 

     

7.หากท่านตอ้งการยกเลกิ

กรมธรรม ์ท่านตอ้งแจง้ให้

บรษิทัฯหรอืสายการบนิทราบ

ก่อนเดนิทาง 24 ชัว่โมง 
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ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสาร 

    สายการบิน (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ประกนัภยัอบุติัเหตุการ

เดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสาย

การบิน 

ระดบัการรู้ 

ไม่รู้

เลย 

รู้บ้าง รู้

พอสมควร 

รู้

ค่อนข้าง

ดี 

รู้เป็น

อย่างดี 

8.ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯแบบไป-กลบั ใหค้วาม

คุม้ครองแก่ท่านตัง้แต่ตน้ทาง

จนถงึจดุหมายปลายทาง รวมถงึ

พาหนะอื่น ๆระหว่างเดนิทาง 

(ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืรบัรอง

การประกนัภยั) 

     

 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอบุติัเหตุการเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบิน 

คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยั

อบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบิน 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็

ด้วย 

เฉยๆ เหน็

ด้วย 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

1.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไป

ท่องเทีย่วโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

     

2.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางไปตดิต่อ

ธุรกจิโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

     

3.ส่วนใหญ่ท่านเดนิทางกลบั

ภมูลิาํเนาโดยใชเ้ครือ่งบนิเป็น

พาหนะ 

     

4.ในการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิท่าน

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯทุกครัง้ทีเ่ดนิทาง 
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ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัอบุติัเหตุการเดินทางสาํหรบัผูโ้ดยสารสายการบิน 

 (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยั

อบุติัเหตกุารเดินทางสาํหรบั

ผูโ้ดยสารสายการบิน 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็

ด้วย 

เฉยๆ เหน็

ด้วย 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

5.ท่านเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้

หรอืไมซ่ือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯดว้ยตนเอง 

     

6.ผูร้ว่มเดนิทางเป็นผูต้ดัสนิใจใน

การซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

     

7.ราคามสี่วนช่วยใหท่้านตดัสนิใจ

ซือ้หรอืไม่ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุ

การเดนิทางฯ 

     

8.ท่านตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้จาก

คาํอธบิายแบบความคุม้ครองของ

ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางฯ 

     

9.ส่วนใหญ่ท่านซือ้ประกนัภยั

อุบตัเิหตุการเดนิทางฯเพิม่เตมิ

ภายหลงั ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

     

10.หากเดนิทางไปภาคใต ้ท่านจะ

ซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ฯ 

     

11.หากเดนิทางไปภาคเหนือ ท่าน

จะซือ้ประกนัภยัอุบตัเิหตุการ

เดนิทางฯ 

     

 

 

  

 



    

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวปรียาภรณ์ ศรีทวี เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 เกิดที่จ ังหวัด

กรุงเทพมหานคร สําเรจ็การศึกษาปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการทรพัยากร

มนุษย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สําเร็จ

การศกึษาเมือ่ปี พ.ศ. 2552 และเริม่เขา้ทาํงานทีบ่รษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2553 จนถงึปจัจบุนั 

 

 
 

 

  

 


