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      การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 
7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จากการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูท่ี้เคยซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นช่องทางธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสมุทรสาครจ านวน 
200 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย 
  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-29 ปี 
สถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  15,000 – 30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจเน่ืองจากตอ้งการลดความกงัวลใจต่อความเสียหายต่อรถยนตแ์ละทรัพยสิ์นภายใน
รถยนต์ ให้ความส าคัญต่อประเภทความคุ้มครองด้านความรับผิดชอบชีวิต  ร่างกาย  ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ มีลกัษณะการขบัข่ีรถยนตแ์บบขบัความเร็วปานกลาง (80 Km/hr) 
มีรถยนต์ในความดูแลเร่ืองการท าประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลจ านวน 1 คนั  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ธนาคารพาณิชยมี์บริการดา้นการขายประกนัภยัจากพนกังานธนาคารแนะน า ซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจประเภท 1 ช าระเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจแบบช าระเงิน
สด  ส่วนมากไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือได้รับความเสียหายต่อตัวรถยนต์  เม่ือเกิด



 

จ 

อุบติัเหตุทางรถยนต์หรือได้รับความเสียหายต่อตวัรถยนต์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั วิธีการแจง้อุบติัเหตุท่ีสะดวกคือโทร
แจง้บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ี
สะดวกคือ ติดต่อกบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัโดยตรง 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือก
ซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากทุกดา้นล าดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองเง่ือนไขความ
รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รองลงมาด้านราคาในเร่ืองอัตราค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีได้รับ  ด้านกระบวนการให้บริการใน
เร่ืองเง่ือนไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนการซ้ือประกันภัย
รถยนต์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองสาขาธนาคารหาง่าย เดินทางสะดวก มีพื้นท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอ  ดา้นบุคลากรในเร่ืองพนกังานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการการขาย
ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคารเช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในเร่ืองธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยั
รถยนตอ์ยา่งชดัเจน 
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ABSTRACT 
 

      The objective of this independent study was to examine the service marketing mix  
affecting consumers in Sanut Sakhon Province in purchasing voluntary automobile insurance (Not 
over 7 persons) through commercial banks. The questionnaires were used to collect data from those 
who have purchased voluntary automobile insurance through commercial banks in Sanut Sakhon 
Province totaled 2 0 0  cases. Data was analyzed using descriptive statistics. The statistics such as 
frequency, percentage and average were used. 
  The study found that the sampling group mostly were female, aged 2 0 -2 9  years 
old, single, with a bachelor's degree, worked for private companies and has an average monthly 
income between 15,000 - 30,000 Baht. Most respondents purchased voluntary automobile insurance 
due to the need to lower their concerns of the damage to vehicles and property inside the car, gave 
precedence to the plans which covered the Third Party bodily injury and passengers on the insured 
vehicle, drove at medium speed (8 0  Km / HR.), owned one  insured's personal vehicle, received 
insurance information from the bank staffs, purchased the 1 st. Class voluntary automobile 
insurance, paid the insurance premium on the voluntary automobile insurance in cash, mostly had 
never had a car accident or damaged to the vehicle. Most respondents contacted insurance 
companies' staffs which banks were sales representative. The convenient way to report the accident 
was to call the insurance company that the banks were insurance agents. The convenient way to 
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claim the compensation was to contact directly with the insurance company that the banks were 
insurance agents. 
 The result of the study of the service marketing mix affecting consumers in Sanut 
Sakhon Province in purchasing voluntary automobile insurance (Not over 7  persons) through 
commercial banks found that the respondents focused on all clauses at high level which the first 
order was the product clause of the liability for damage to the insured vehicle, followed by the cost 
of premium of voluntary automobile insurance suited with the received coverage, the claim of 
compensation was in line with that the bank informed before purchasing the insurance, the 
distribution channel at the bank's branch, easy to find, convenience to traveling, sufficient parking 
space, the personnel aspect about bank's staff on advise and consult properly, using  language to 
easy understanding,  marketing promotion on advertising / Public Relations to provide the bank 
service of the voluntary automobile insurance products such as brochures, television, online media, 
and the physical environment that the bank has designated the service area of automobile insurance 
clearly. 
 
 


