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กติตกิรรมประกาศ 
 

                   การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคาร
พาณิชย ์คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดี  ไดด้้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ   
ประธานท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเป็นอยา่งดี จน

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดจึ้งขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ  ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยช์วภณ  สิงหจรัญ  อาจารย ์ดร.กอ้งภู  นิมานนัท ์
และผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตราภรณ์  พงษ์ไพบูลย์  ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบ การคน้ควา้แบบอิสระ 
และไดใ้หค้  าแนะน าท่ีมีคุณค่ายิง่ต่อการคน้ควา้แบบอิสระน้ีจนส าเร็จสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุกท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ต่างๆ ให้กบัผูศึ้กษาจนสามารถน ามาใชป้ระกอบการท าการคน้ควา้แบบ
อิสระน้ี  ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีคอยสนบัสนุนอ านวยความสะดวกเร่ือยมา 

 ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึง ในการสนบัสนุน และให้ก าลงัใจ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ต่อการผลกัดนัใหถึ้งเป้าหมายจนส าเร็จและเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นกัศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  จงัหวดัสมุทรสาครรุ่นท่ี 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆทั้งให้ก าลงัใจ ในการ
ท าการคน้ควา้น้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
 สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่การศึกษาแบบอิสระน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้
สนใจต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

      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
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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. 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 22 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั

การศึกษา 22 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผล

ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ 23 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ความคุม้ครองท่ีใหค้วามส าคญั 24 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะ

การขบัข่ีรถยนต ์ 25 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวน

รถยนตส่์วนบุคคลท่ีดูแลเร่ืองการท าประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจ  26 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองธนาคารพาณิชยบ์ริการดา้นการขายประกนัภยั  27 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามธนาคาร
พาณิชยท่ี์ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 28 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท
ของประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจท่ีเลือกซ้ือ 29 

 
 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบ

ของการช าระเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 30 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ

ประสบอุบติัเหตุทางรถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์ 30 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ี

ติดต่อเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือได้รับความเสียหายต่อตัว
รถยนตเ์ป็นล าดบัแรก 31 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีท่ี
สะดวกท่ีสุดเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์ 32 

ตารางท่ี 4.18 
 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัท่ีสะดวกท่ีสุด 32 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดับการมีผลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ 33 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 35 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชย ์ 36 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัการมีผลของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชย ์ 37 

   



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นบุคลากรต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ 39 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ 40 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดบัการมีผลของปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชย ์ 42 

ตารางท่ี 4.26 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 43 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 44 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 46 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 47 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 48 

 
 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 49 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 50 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 52 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 53 

ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 55 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 56 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 57 

ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 59 

ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 60 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 62 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 63 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66 

ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 68 

ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 72 

ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 74 

ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
               ธุรกิจประกันวินาศภยัถือเป็นธุรกิจการเงินประเภทหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ และเป็น
ธุรกิจท่ีช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่บุคคล  ครอบครัว ธุรกิจ และยงัช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผูป้ระสบภยัให้เบาบางลง โดยการท าหนา้ท่ีกระจายความเส่ียง ประชาชนจึงตระหนกั
ถึงความส าคญัในการท าประกนัภยัมากข้ึน เพื่อโอนความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต
และทรัพยสิ์นเม่ือเกิดภยัใหก้บับริษทัท่ีรับประกนัภยั 
                 รถยนต์เป็นปัจจัยหน่ึง ท่ีส ร้างความสะดวกต่อการเดินทางและมีความส าคัญใน
ชีวติประจ าวนั แต่การใชร้ถยนตอ์าจก่อให้เกิดอุบติัเหตุซ่ึงสร้างความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ
ตนเองและผูอ่ื้น  ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญัติคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
(ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั พ.ศ.2556 )  มาบงัคบั
ใช ้ โดยบทบญัญติัของกฎหมายน้ีมีลกัษณะเป็นการประกนัภยัภาคบงัคบัเพื่อเป็นการคุม้ครองและให้
ความช่วยเหลือกบัประชาชนผูป้ระสบภยัจากรถท่ีไดรั้บบาดเจบ็/เสียชีวติ เท่านั้น  อยา่งไรก็ตามเหตุไม่
คาดฝันแต่ละคร้ังตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก  ประชาชนจึงตอ้งการผลกัภาระค่าใชจ่้ายกรณีเกิด
เหตุ และตอ้งการความคุม้ครองท่ีมากข้ึนจากการประกนัภยัภาคบงัคบัท่ีสามารถรองรับค่าเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก   ค่าเสียหายต่อตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั  ค่าเสียหายต่อการสูญหาย
และไฟไหมข้องตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั จึงไดเ้กิดการรับประกนัภยัภาคสมคัรใจข้ึนทั้ง ประกนั
ประเภท 1  ประกนัประเภท 2  ประกนัประเภท 3  ประกนัประเภท 4 และประกนัประเภท 5  และใน
ปัจจุบนัมีรูปแบบต่างๆเพิ่มข้ึนตามสภาวะแวดล้อมและเศรษฐกิจ ประกอบกบัในปี 2556 รัฐบาลมี
นโยบายรถยนต์คนัแรกเขา้มาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ  ท าให้จ  านวนรถยนต์เพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก  ผล
พลอยได้จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าว ส่งผลให้หลายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลประโยชน์ 
และธุรกิจดา้นการประกนัภยัรถยนต์ก็เป็นหน่ึงธุรกิจท่ีไดรั้บประโยชน์จากนโยบายรถยนต์คนัแรก
ดว้ย 
 ช่องทางการรับประกนัภยัต่างๆมีหลากหลายช่องทาง ทั้งในส่วนของตวัแทนประกนั
วินาศภยั (Agent)  นายหน้าประกนัวินาศภยั (Broker) หรือแมแ้ต่การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั
ผ่านธนาคาร (Bancassurance)  ช่องทางท่ีหลากหลายในการเลือกใช้บริการประกันภัย ก็เพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกนัภยัไดอ้ยา่งทัว่ถึง ช่องทางท่ีไดรั้บ
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ความนิยมเป็นอย่างมากมาตั้งแต่ปี 2544 ช่องทางหน่ึงคือการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์
ผา่นธนาคารพาณิชย ์( ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
พ.ศ.2556 ) หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขายประกันภัยได้เต็ม
รูปแบบเช่นเดียวกบับริษทัประกนัภยัโดยตรง ผูบ้ริโภคก็หันมาให้ความส าคญักบัการซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางน้ีมากข้ึน  จากรายงานตวัเลขการรับประกนัวินาศภยัจ าแนกตาม
ช่องทางการขายประเภทการท าประกนัรถยนต์ภาคสมคัรใจผา่นช่องทางธนาคารพบว่า ในปี 2555 มี
จ านวนกรมธรรม์  729,660 ราย ปี  2556 มีจ านวนกรมธรรม์  797,833 ราย  ( ท่ี มา :ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั พ.ศ.2556 )  ตวัเลขดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ประชาชนให้ความสนใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นช่องทางธนาคารพาณิชยม์ากข้ึน แต่จากการ
มีธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งจึงมีการแข่งขนัทั้งการออกผลิตภณัฑ์และโฆษณาผา่นส่ืออยา่งแพร่หลาย 
เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผูบ้ริโภค และท าให้การซ้ือกรมธรรม์ผ่านช่องทางธนาคารมีอตัราเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 
 จังหวดัสมุทรสาครเป็นจังหวดัท่ีมีศักยภาพทางด้านการประมง  การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก มีนิคมอุตสาหกรรม อาทิ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ดว้ยเศรษฐกิจท่ีดีของจงัหวดั ท าให้จงัหวดัสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั 
(Gross Provincial Product:GDP เท่ากับ 323,878.08 จดัเป็นอนัดับท่ี 7 ของประเทศ (ส านักงานคลัง
จังหวดัสมุทรสาคร,2555:ออนไลน์) การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จ านวนโรงงานในจังหวดัสมุทรสาครปี 2556 มีจ านวน 5,878 โรง (ศูนย์
สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,2556:ออนไลน์) จากปริมาณโรงงาน
จ านวนมากน้ีท าให้เกิดการเขา้มาของแรงงาน ปัจจยัดงักล่าวท าให้จ  านวนประชาชน เพิ่มมากข้ึน ทั้ง
ประชาชนท่ีอยู่ในภูมิล าเนาหรือแรงงานท่ีเข้ามาประกอบอาชีพ โดยจ านวนประชากรในจงัหวดั
สมุทรสาครตามทะเบียนราษฎร์ มีจ านวน 510,511 คน (จงัหวดัสมุทรสาคร 2556 : ออนไลน์) จ  านวน
ประชากรท่ีเพิ่มมากและส่งผลให้ยวดยานพาหนะอย่างรถยนต์มีจ  านวนเพิ่มข้ึน  สถิติจ านวนรถจด
ทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล สะสม ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมุทรสาคร ณ.วนัท่ี 
30 กันยายนของทุกปี ปี 2556 มีจ านวนรถ 196,368 คนั เทียบกับปี 2555 มีจ านวนรถ 182,457 คัน 
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.6 ( ท่ีมา:ส านกังานขนส่งจงัหวดัสมุทรสาคร พ.ศ.2556 ) 
 จากท่ีประชาชนให้ความส าคญักบัการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชยม์ากข้ึนจึงท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล(ไม่เกิน 7 คน)ภาค
สมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ริโภค โดยสนใจศึกษา
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ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการเติบโตของประชากรและการจด
ทะเบียนรถยนตท่ี์ต่อเน่ือง จึงส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
                     ท  าใหท้ราบส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 
1.4 นิยำมศัพท์  
    ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยั
ผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ                          
                     ประกนัภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ  หมายถึง  การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนโดยความสมคัรใจของ
เจา้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนตห์รือ ผูข้บัข่ีรถยนตโ์ดยไม่ไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัโดยกฎหมายแต่
อยา่งใด และมีความคุม้ครองมากกวา่การท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั ซ่ึงความคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึนก็
ข้ึนอยูก่บัประเภทความคุม้ครองของการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีเลือกซ้ือ 
                    รถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกนิ 7 คน) หมายถึง รถดงัต่อไปน้ี 
 1. เก๋งตอนเดียว 10. นัง่สองแถว 
 2. เก๋งสองตอน 11. นัง่สองตอนสองแถว 
 3. เก๋งสองตอนแวน 12. นัง่สองตอนทา้ยบรรทุก 
 4. เก๋งสามตอน 13. ประทุนตอนเดียว 
 5. เก๋งสามตอนแวน 14. ประทุนสองตอน 
 6. นัง่สองตอน 15. ตูน้ัง่สามตอน 
 7. นัง่สองตอนแวน  

16. รถเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ รถเฉพาะกิจ(มอเตอร์โฮม) 
 8. นัง่สามตอน รถเฉพาะกิจ(ถ่ายทอดสัญญาณ) รถเฉพาะกิจ(พยาบาล) 
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 9. นัง่สามตอนแวน 17. รถลกัษณะอ่ืน 
 (ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั พ.ศ.2556)                  
  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครและเคยเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
                 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร
ในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล(ไม่เกิน 7 คน)ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี
 2.1.1 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7 P’s) (ธีรกิติ 
นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2552) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2552) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix)  ท่ีรู้จกักนัในนามวา่ 4P's ซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษ 1960 วา่เป็นมุมมองท่ีค่อนขา้ง
แคบเกินไปและไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัการบริการซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้โดยทัว่ไป 
จึงควรเพิ่มเติมองคป์ระกอบอีก 3 ส่วน รวมเรียกว่า 7P's  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Payne Adrian 
(1993. อา้งถึงใน ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2556) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะมีความ
แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป โดยการบริการจะมีปัจจยัหลกัในการส่งมอบ
บริการ คือ เนน้บุคคล กระบวนการในการให้บริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดงันั้น ส่วนประสม
ทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดว้ย 7P's ไดแ้ก่  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ; P1 
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง บริการเป็นของธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมทุกอย่างของตวัสินคา้

และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีถูกจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงสินคา้และบริการ
เท่านั้ นแต่ย ังต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีได้รับจากการซ้ือบริการจากธุรกิจด้วย โดย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย 

     1.1 บริการหลกั (The Core or Generic Product) คือ ลกัษณะของบริการหลกัหรือการ
บริการพื้นฐาน ท่ีเตรียมไวใ้หบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้

     1.2 บริการท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บ (The Expected Product) คือ บริการหลกัและ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อนัเน่ืองมาจากการซ้ือบริการหลกัเป็นเง่ือนไขล่าสุดท่ีลูกคา้ตอ้งไดรั้บ 

     1.3 บริการท่ีเพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือ บริการท่ีมีความพิเศษ 
แตกต่างจากบริการของคู่แข่งขนัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้มากกว่า เรียกว่า  
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“คุณค่าเพิ่ม” (Adding Value) ท่ีเสริมบริการหลักในรูปของความเช่ือถือ ได้และการยอมรับของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

     1.4 บริการท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าพิเศษ (The Potential Product) คือความเป็นไปไดใ้น
การเพิ่มลกัษณะพิเศษหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการในรูป
ของการบริการท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ 

2. ราคา (Price) ; P2 
     ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Values) กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑถ์า้คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้
จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

      2.1  การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์
      2.2  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
      2.3  ภาวะการแข่งขนั 
      2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ; P3 
     ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจาก

ธุรกิจไปยงัตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
    3.1 ท าเลท่ีตั้ง (Location) คือ การเลือกสถานท่ีเพื่อให้ลูกคา้ได้รับการส่งมอบสินคา้ 

หรือบริการจากธุรกิจ โดยในการเลือกท าเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก 
เพราะท าเลท่ีตั้ งท่ีเลือก จะเป็นตัวก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะเข้ามาใช้บริการ ดังนั้ น สถานท่ี
ให้บริการจะตอ้งครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด และตอ้งค านึงถึง
ท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย ซ่ึงความส าคญัจะมีมาก หรือน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของ
ธุรกิจบริการแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

     3.1.1 ผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมไว  ้
               3.1.2 ผูใ้ห้บริการส่งมอบบริการแก่ผูบ้ริโภคในสถานท่ีของผูบ้ริโภค ในกรณีน้ี
การเลือกท าเลท่ีตั้งและการจดัสถานท่ีจะมีความส าคญันอ้ยลง 

      3.1.3 ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการนดัพบกนั ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง เพื่อให้บริการและ
รับบริการ ณ สถานท่ีแห่งนั้น เพื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย ในกรณีน้ีการเลือกท าเลท่ีตั้งและการจดั
สถานท่ีใหบ้ริการจะมีความส าคญันอ้ย 

3.2 ช่องทาง (Channels) คือ กระบวนการในการจดัการเก่ียวกบัการส่งมอบสินคา้ หรือ
บริการจากธุรกิจ โดยการก าหนดช่องทางเพื่อการจ าหน่ายตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
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ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจ าหน่าย และลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ
บริการนั้น การจ าหน่ายของธุรกิจบริการโดยทัว่ไปมีทั้งหมด 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

     3.2.1 การให้บริการโดยตรง (Direct Sale) โดยการท่ีผู ้ให้บริการ ให้บริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรงไม่ผา่นคนกลาง 

      3.2.2 การให้บริการผ่านตัวแทน (Agent or Broker) โดยการผ่านคนกลางซ่ึงเป็น
ตวัแทน 

     3.2.3 การให้บริการผ่านตัวแทนของทั้ งสองฝ่าย (Seller’s and Buyer’s Agent or 
Broker) โดยทั้งฝ่ายผูใ้ห้บริการผูใ้ช้บริการ ต่างมีคนกลางของตวัเอง และคนกลางของทั้งสองฝ่ายตก
ลงกนั 

      3.2.4 การเขา้ร่วมระบบการขายสินคา้ หรือบริการโดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษทัแม่และ
สัญญาให้บริการ (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูใ้ช้บริการติดต่อผ่านทางธุรกิจ
บริการท่ีไดรั้บสิทธิและมีสัญญาใหบ้ริการจากบริษทัแม่ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ; P4 
      การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมูลระหว่าง ผูซ้ื้อกับ

ผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสาร อาจใชพ้นกังานขายท าการขายและการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท และในหน่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือ ตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing 
Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
              4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการติดต่อส่ือสารท่ีนิยมกัน
มากในธุรกิจบริการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจในการบริการท่ีผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมไวแ้ละเพื่อจูงใจ
ให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ไดท้ราบและมีความตอ้งการใช้บริการ ดงันั้น นักการตลาดบริการจึงตอ้ง
ตระหนกัถึงความส าคญัของการโฆษณาและมีการตดัสินใจในการโฆษณา โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์
ในการโฆษณา การก าหนดงบประมาณในการโฆษณา และการเลือกใชส่ื้อในการโฆษณาดว้ย 

     4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารจาก
ผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง อาจเรียกวา่เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ผูส่้งข่าวสาร
จะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บข่าวสารไดท้นัที งานในส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขาย
โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling  Strategy) และ การจัดการหน่วยงานขาย (Sale Force 
Management) 

      4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสั้ น เพื่อกระตุน้การ
ตอบสนองให้เร็วข้ึน ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การน าไปใชแ้ละการเผยแพร่ วสัดุและเทคนิค
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ต่างๆ โดยใช้เสริมกบัการโฆษณา และช่วยเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย อาจจะท าโดยวิธีทาง
ไปรษณีย ์แคตตาล็อค ส่ิงพิมพ์จากบริษทัผูผ้ลิต การแข่งขนั การขาย และเคร่ืองมือขายอ่ืนๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายคือ เพื่อเพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผูจ้  าหน่ายและผูข้ายให้ขาย
ผลิตภณัฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าต้องการซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อนั้น ท าให้การขายโดยใช้พนักงานและการ
โฆษณาสามารถไปไดอ้ยา่งดี เพราะการส่งเสริมการขายเป็นการใหส่ิ้งจูงใจพิเศษ 
               4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) เป็นการให้
ข่าว และเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือนโยบายบริษทัโดยผา่นส่ือ ซ่ึงมีทั้งรูปแบบท่ีไม่ตอ้ง
มีการจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินก็ได ้นอกจากการให้ข่าวจะเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์แลว้ ยงัมี
การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิเช่น การน าเสนอทางโทรศพัท์ แคตตาล็อค โทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์หรือทางโซเชียลมีเดีย เพื่อจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการตอบสนองต่อสินคา้และบริการ
ของธุรกิจ 

       5. บุคลากร (People) ; P5 
     บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในองคก์รมีหนา้ท่ีให้บริการและอ านวยความสะดวก

ในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า จากลักษณะเฉพาะของบริการท่ีเรียกว่า  ความไม่สามารถแบ่งแยกได ้
(Inseparability) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ งในการผลิตบริการและการให้บริการในปัจจุบัน ซ่ึง
สถานการณ์แข่งขนัธุรกิจรุนแรงข้ึน บุคลากรจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจโดย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการ ซ่ึงท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยคุณภาพใน
การให้บริการนั้น จะตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ดงันั้นพนักงาน จึงตอ้งมีความรู้ความช านาญในสายงาน มี
ทศันคติท่ีดี มีบุคลิกภาพ และการแต่งกายท่ีดี เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความเสมอ
ภาคในการใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อสร้างความรู้สึกประทบัใจต่อการใหค้วามส าคญัอยา่งเท่าเทียม สามารถ
ตอบสนองและแกปั้ญหาต่างๆ ของลูกคา้มีความริเร่ิม และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์รได ้

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) ; P6 
     กระบวนการใหบ้ริการ  หมายถึง ขั้นตอนในการใหบ้ริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการ

ให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจ โดยลูกค้าจะพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ความซับซ้อน 
(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในด้านของความซับซ้อนจะต้องพิจารณาถึง
ขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อซ้ือ-ขาย
สินคา้หรือบริการ ส่วนในด้านของความหลากหลายตอ้งพิจารณาถึงความอิสระและความยืดหยุ่น
สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอน หรือล าดบัการท างานได ้เพื่อใหมี้ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
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 7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ; P7 
      ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถึง ภาพลกัษณ์ หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็น            

ไดง่้ายทางกายภาพ และเป็นส่ิงท่ีส่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ย่างชดัเจน
ดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบ การตกแต่งและแบ่งส่วน หรือแผนกของ
พื้นท่ีในอาคารความมีระเบียบภายในล านกังาน การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน ความสะอาดของอาคาร 
สถานท่ีความน่าเช่ือถือของตวัอาคารสถานท่ี การน าอุปกรณ์ทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ 

      จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการ สรุปได้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทั้ง 7 ดา้นท่ีกล่าวไปขา้งตน้ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินกิจการ 
เพื่อก าหนดให้ธุรกิจด าเนินการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงจะตอ้งท าหนา้ท่ีร่วมกนัอยา่ง
สมดุลและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจสูงสุด  

 
  2.1.2 ความรู้เกีย่วกบัการประกนัภัยรถยนต์ 
  1. ประเภทความคุ้มครองของการประกนัภัยรถยนต์ 
  การประกนัภยัรถยนตจ์  าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1.1. ก ารป ระกัน ภั ย รถ ยน ต์ ภ าค บั ง คับ  (Compulsory Third Party Insurance)
หมายความถึง การประกนัภยัรถยนต์ท่ีถูกบงัคบัโดยกฎหมาย เพื่อความคุม้ครองต่อความสูญเสียของ
ชีวิต ร่างกายของบุคคล ผูป้ระสบภยัจากรถยนต์ โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเรียกว่า
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  พ.ศ. 2551 เพื่อให้ประชาชน ผูป้ระสบภยัจากรถ ได้รับ
ความคุม้ครอง และการชดใชค้่าเสียหายท่ีแน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม 
     1.2  การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance) หมายความถึง 
การประกันภัยท่ีเกิดข้ึน โดยความสมคัรใจของ เจ้าของรถยนต์ ผูค้รอบครองรถยนต์หรือ ผูข้ ับข่ี
รถยนตโ์ดยไม่ไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัโดยกฎหมาย แต่อยา่งใด 
 
  2  การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
    2.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
   1) กรมธรรม์แบบไม่ระบุ ช่ือผู ้ข ับ ข่ี  (Un-Named Driver) เป็นกรมธรรม์ ท่ี
คุม้ครองผูข้บัข่ีคนใดก็ไดท่ี้ผูเ้อาประกนัภยั ยนิยอมใหข้บัข่ีเสมือนหน่ึงเป็น ผูเ้อาประกนัภยั 
   2) กรมธรรม์แบบระบุช่ือผูข้บัข่ี (Named Driver) เป็นกรมธรรม์ท่ีน าเอาอายุผู ้
ขบัข่ีมาเป็นองค์ประกอบในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั และคุม้ครองแต่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงผูเ้อา
ประกันภัยต้องร่วมรับผิดต่อค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนของอุบัติเหตุแต่ละคร้ัง กรมธรรม์แบบน้ีผู ้เอา
ประกนัภยัตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีใชร้ถส่วนบุคคล และสามารถระบุช่ือผูข้บัข่ีได ้ไม่เกิน 2 คน 
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     2.2  ประเภทความคุม้ครองของการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท 
   1)  กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 
    (1) ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  และ
ผูโ้ดยสารในรถ 
    (2) ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
    (3) ความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
    (4) ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คัน เอา
ประกนัภยั 
   2)  กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 
    (1) ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ
ผูโ้ดยสารในรถ 
    (2) ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
    (3) ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คัน เอา
ประกนัภยั 
   3)  กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 
    (1) ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ
ผูโ้ดยสารในรถ 
    (2) ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
   4)  กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4 
    (1) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
คร้ัง 
                                 5)  กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5  
                                       (1) ความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  และ
ผูโ้ดยสารในรถ 
      (2) ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
      (3) ความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยัแต่ตอ้ง
แจง้คู่กรณีไดเ้ท่านั้น 
      (4) ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอา
ประกนัภยั 
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   ความรู้การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ 
   ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจรูปแบบใหม่ เป็นการประกนัภยัรถยนตท่ี์ไดรั้บการพฒันา
และเพิ่มเติมมาจากการประกันภยัรถยนต์รูปแบบเดิม โดยก าหนดให้เป็นการประกันภัยรถยนต์
ประเภท 5 ซ่ึงมีลกัษณะของเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน
ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตม์าก
ยิง่ข้ึน ในปัจจุบนักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ท่ีบริษทัประกนัวินาศภยัออกแบบนั้น มีช่ือ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อสร้างความแตกต่าง เม่ือพิจารณาจากกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ตามลกัษณะประเภทของความคุม้ครอง สามารถจ าแนกประเภทของการประกนัภยัรูปแบบใหม่ได ้
ดงัน้ี 
              1. กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภทก าหนดเง่ือนไข 
              2. กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2+ 
              3. กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3+ 
 
 1. กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ประเภทก าหนดเงื่อนไข 
              เป็นการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขความคุม้ครองเหมือนกบั
การประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ทุกขอ้ แต่ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกเง่ือนไขได้ตามท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ โดยเง่ือนไขท่ีสามารถก าหนดในกรมธรรม ์จะส่งผลต่ออตัราเบ้ียประกนัภยั เพื่ออ านวยความ
สะดวกและน าเสนอรูปแบบการประกนัภยัตามความสามารถในการช าระเบ้ียของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
โดยลกัษะเง่ือนไขท่ีก าหนด ผูว้จิยัสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
        1.1  เง่ือนไขการก าหนดความรับชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เป็นการให้
ผูเ้อาประกนัภยัร่วมรับผิดชอบ จ่ายค่าซ่อมรถยนต์เม่ือรถยนตเ์กิด ความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิดการชน
ข้ึนจริง แต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงให้บริษทัท่ีรับประกนัภยัทราบได ้หรือกรณีท่ีไม่ไดเ้กิด
จากการชนหรือคว  ่า เช่น จอดรถไวข้า้งถนนแลว้มาพบภายหลงัวา่รถถูกชน กนัชนทา้ยและตวัรถเกิด
ความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท กรณีน้ี ผูเ้อาประกันภยัจะต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่าย
ค่าเสียหาย 1,000 บาท ส่วนอีก 9,000 บาท บริษทัประกนัภยัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าเสียหายดงักล่าว 
  กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายส่วนแรก คือ 
   1) เกิดการชนกับรถ (ทุกประเภท) และไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของรถ
คู่กรณีได ้เช่น ทะเบียนรถ 
   2) เฉ่ียวก่ิงไมต้น้ไม ้หรือวตัถุใดๆ ท่ีท  าใหร้ถเกิดรอยครูด หรือรอยขีดข่วน 
   3) รถเกิดการไถลตกขา้งทาง 
   4) ถูกขีดข่วน หรือ โดนกลัน่แกลง้ 
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   5) โดนหิน หรือวตัถุอ่ืนๆ  กระเด็นใส่ หรือตกใส่รถ ท าให้พื้นผิวสีของรถ
เสียหาย 
   6) ถูกสัตวก์ดัแทะจนเกิดรอยขีดข่วน 
   7) ถูกละอองสีหรือปูน วสัดุอ่ืนๆ ตกใส่ โดยไม่ทราบผูก้ระท า 
   8) ตกหลุมและครูดไปกบัพื้นถนน ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัรถ 
   9) ไม่สามารถแจง้ลกัษณะการเกิดเหตุไดช้ดัเจน 
   10) ไม่สามารถแจ้งวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีรถได้รับความเสียหายได้อย่าง
ชดัเจน 
   11) ถูกทุบกระจกรถ โดยไม่สามารถแจง้คู่กรณีหรือผูท่ี้กระท าได ้
  กรณีท่ีผูเ้อาประกนัไม่ตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายส่วนแรก คือ 
   1) ชนคน สุนขั และสัตวอ่ื์นๆ 
   2) ชนเสา ประตู ร้ัว ตน้ไม ้เสาไฟฟ้า ก าแพง หรือวตัถุอ่ืนๆ จนท าให้ตวัรถและ
อุปกรณ์ต่างๆ บุบ แตก ร้าว อยา่งชดัเจน 
   3) ชนราวสะพาน ขอบทาง ทางเทา้ หรือกองดิน ท าใหร้ถมีรอยบุบยบุ 
   4) พลิกคว  ่า พลิกตะแคง ตกขา้งทาง 
   5) ถูกโจรกรรม ลกัทรัพยอุ์ปกรณ์ภายในรถ 
   6) ไฟไหมต้วัรถและอุปกรณ์ภายในรถ 
   7) กระจกรถแตก ร้าว โดยสามารถแจง้สาเหตุของการแตกร้าวนั้นได ้
   8) ภยัน ้าท่วม และลมพาย ุ
  1.2 เง่ือนไขการก าหนดกรมธรรม์ตามลกัษณะการใช้งานรถยนต์ของผูบ้ริโภคโดยมี
ขอ้ก าหนดคือ ตอ้งตรวจสภาพรถและจดบนัทึกเลขไมล์ โดยท่ีผูบ้ริโภคสามารถใช้งานรถยนต์ไดไ้ม่
เกินก่ีกิโลเมตรต่อวนั หรือ เฉล่ียการใช้งานแลว้ไม่เกินก่ีกิโลเมตรต่อปี ข้ึนอยูก่บับริษทัประกนัวินาศ
ภยัจะก าหนดเช่น ประกนัภยัตามไมล ์
  1.3 เง่ือนไขการก าหนดกรมธรรม์ตามลกัษณะการก าหนดทุนประกนัภยั โดยเป็นการ
ประกนัภยัท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกจ านวนทุนประกนัภยัไดต้ามท่ีตอ้งการโดยอตัราเบ้ียประกนัภยัจะ
เปล่ียนแปลงตามลกัษณะทุนประกนัภยัท่ีก าหนด ซ่ึงรูปแบบกรมธรรมแ์บบน้ี เช่น ประกนัภยัตามใจ 
 
 2. กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 2+ 
               เป็นกรมธรรมประกันภัยท่ีคุ ้มครองเฉพาะภัย โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการ
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 โดยใหค้วามคุม้ครอง 
  2.1 ความรับผดิต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลภายนอก 
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  2.2 ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
  2.3 ความรับผดิต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์
  2.4 ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรณีท่ีชนกับยานพาหนะทางบก 
(ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์โดยใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง เช่น น ้ ามนั ก๊าซ 
หรือ ก าลงัไฟฟ้า และ รวมถึง รถไฟ รถพว่ง รถราง) 
 3. กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์ประเภท 3+ 
            เป็นกรมธรรมประกันภัยท่ี คุ ้มครองเฉพาะภัย  โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการ
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 โดยใหค้วามคุม้ครอง 
  3.1 ความรับผดิต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามยัของบุคคลภายนอก 
  3.2 ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
   3.3 ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรณีท่ีชนกับยานพาหนะทางบก 
(ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถท่ีเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์โดยใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง เช่น น ้ ามนั ก๊าซ 
หรือ ก าลงัไฟฟ้า และ รวมถึง รถไฟ รถพว่ง รถราง 
 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
   ยุวพร  พึงพิพัฒน์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาครโดยการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอย่าง ใช้วิธีเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก พบวา่ส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิง อายุ 20-30ปี สถานภาพโสด มากท่ีสุด เป็นพนกังานบริษทั  การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน10,000 - 15,000 บาท ใช้รถยนต์กระบะ และค่าเบ้ียประกันภัย
รถยนต์ต่อปีส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากท่ีสุด คือ 5,000 – 10,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีท า
ประกนัภยัภาคสมคัรใจส่วนใหญ่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 3 โดยท าผ่านตวัแทน
บริษทั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมมีค่าเฉล่ียดงัน้ี 
                     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
มาตรฐานความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากกรมธรรม ์
                     ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต ์
                     ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือการออกใหบ้ริการขณะลูกคา้ประสบเหตุรวดเร็ว 



 

14 

                       ปัจจยัดา้นบุคคลกร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ในกรณีท่ีท่านประสบปัญหา  พนกังานของบริษทั สามารถแกไ้ขปัญหาใหท้่านไดร้วดเร็ว 
                        ปัจจยัดา้นกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ส านกังานมีการตกแต่งไดส้วยงาม มีความโดดเด่น 
                       ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือติดต่อสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทไ์ดส้ะดวก 
                            ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
เบ้ียประกนัภยัเหมาะสม 
   ปาณิสรา  บุญมาก(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์ธุรกิจ  กลยุทธ์การตลาดและปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือประกันภยัประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภยัจ ากัด 
(มหาชน) โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ตวัอย่างพบว่าผูถื้อกรมธรรม์ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 ข้ึนไปมีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้
ระหว่าง 5-10 ปี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัประเภทรถยนต์ของ
บริษทัไทยประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
                      ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ไดรั้บจ านวนทุนประกนัภยัท่ีเตม็วงเงินเม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
                       ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัภยัท่ีเป็นประโยชน์ใหลู้กคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
                       ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือรับเงินตรงตามใบเสร็จท่ีออกใหลู้กคา้ 
                      ปัจจยัดา้นบุคคลกร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยัประเภทรถยนตเ์ป็นอยา่งดี 
                       ปัจจยัดา้นกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมี
หอ้งรับรองลูกคา้และหอ้งน ้าเพียงพอต่อการบริการลูกคา้ 
                      ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือสาขาและส านกังานใหญ่มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
                       ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมี
ส่วนลดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัเม่ือช าระตรงก าหนด 
            สุกัลญา  บุญชูวงศ์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกท าประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่งผลการวจิยั พบวา่
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 28–37 ปี สถานภาพสมรสมากท่ีสุด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียอยู่
ในช่วง 15,001-30,000 บาท  มีการเลือกท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 1 มากท่ีสุด เหตุผล
ในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเพื่อตอ้งการความคุม้ครองให้กบัรถตนเองมาก
ท่ีสุด  การหาขอ้มูลในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยั จะหาขอ้มูลจากตวัแทน  และงบประมาณการซ้ือ
กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจจะอยู่ในช่วงของวงเงิน 10,000 – 20,000 บาทมากท่ีสุด 
ประเภทกรมธรรม์ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือประเภท 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  โดยรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมากไดด้งัน้ี 
                          ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือเง่ือนไขความคุม้ครองเขา้ใจง่าย  
                           ปัจจยัด้านส่งเสริมการการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทศัน์ วทิยุ หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา เชิญชวนใหต้ดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรมร์ถยนต ์ 
                           ปัจจยัด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือระยะเวลาในการจ่ายสินไหมรวดเร็ว 
                           ปัจจยัดา้นบุคคลกร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือการใหบ้ริการของพนกังานขายใหข้อ้มูลชดัเจน อธัยาศยัดี 
                            ปัจจยัดา้นกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือส านกังานมีการตกแต่งเป็นสัดส่วน 
                            ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือความหลากหลายของช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรม ์
                            ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
สามารถจ่ายผา่นบตัรเครดิตและสามารถผอ่นช าระไดด้อกเบ้ีย 0% 
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บทที ่3 
ระเบียบการศึกษา 

 
                    การศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ใน
คร้ังน้ี ไดด้ าเนินการตามระเบียบวธีิการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วธีิการศึกษา ประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
             3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
                        เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาค
สมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ปัจจยัด้านราคา 
(Price)  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)   ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)   ปัจจยั
ดา้นบุคลากร (People)   ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process)   และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
 
                 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
                           ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 
คน) ภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยกลุ่มประชากรดังกล่าวไม่
สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสมุทรสาครไม่มีการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด 
 
                3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
                         ในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 200 ราย 
ท่ีไม่จ  าแนกกลุ่มยอ่ยในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ิธีการเปิดตารางของ Seymour Sudman (อา้งอิงใน 
กุณฑลี ร่ืนรมย,์2551:187)  
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3.2 วธีิการศึกษา 
                 3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
                            แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม กบัผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล(ไม่เกิน 7 คน)
ภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ธนาคาร
พาณิชยใ์นจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
                   ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนต ์
                   ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ของผูบ้ริโภคประกอบด้วย ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ                                     
                   ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัผ่านทางธนาคาร
พาณิชย ์
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้การประเมินค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย  และน้อยท่ีสุด (กุลฑลี เวชสาร, 
2553:122) 

ระดบัการมีผล          ระดบัคะแนน 
   มากท่ีสุด                 5 
   มาก                                                                4 
   ปานกลาง                 3 
   นอ้ย                 2 
   นอ้ยท่ีสุด                 1 
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การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย           แปลผล 
4.50 – 5.00 มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีผลในระดบัมาก 
2.50 – 3.49  มีผลในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีผลในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
                        การศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธนัวาคม 2557 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล  
1 เดือน 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชย  ์ไดท้  าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน  200 ราย และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ
วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลออกมาเป็น 5 ส่วนดงัน้ี   
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1-4.6  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนต ์ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7-4.18 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.19-4.26 
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.27-4.47 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.48 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการส ารวจจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาศยั/ท างานอยู่ในจงัหวดั
สมุทรสาคร และเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 59 29.50 
หญิง 141 70.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมา
คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-29 ปี 88 44.00 
30-39 ปี 61 30.50 
40-49 ปี 39 19.50 
50 ปีข้ึนไป 12 6.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 
รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 อายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.50 และอายุ 50 ปีข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 123 61.50 
สมรส 71 35.50 
หมา้ย/หยา่ร้าง 6 3.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.50  
รองลงมาคือ  สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ  35.50  และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 
3.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัศึกษา 13 6.50 
พนกังานบริษทั 108 54.00 
เจา้ของกิจการ 11 5.50 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 61 30.50 
อาชีพอิสระ 7 3.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 54.00 
รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.50 นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.50 เจา้ของกิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.50 และอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 26 13.00 
15,001-30,000 บาท 101 50.50 
30,001-45,000 บาท 36 18.00 
45,001-60,000 บาท 16 8.00 
มากกวา่ 60,001 บาท 21 10.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,001 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 21 10.50 
ปริญญาตรี 130 65.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 49 24.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
65.00 รองลงมาคือ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.50 และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่ 2   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการท าประกนัภัยรถยนต์ 
 

ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต ์
 

เหตุผลในการซ้ือประกนัภัยรถยนต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลดความกงัวลใจในการใชร้ถใชถ้นน 91 45.50 
ลดความกงัวลใจต่อความเสียหายของ
รถยนตแ์ละทรัพยสิ์นภายในรถยนต์                            

119 59.50 

ลดภาระค่าใชจ่้ายในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 106 53.00 
การไดรั้บความคุม้ครองนอกเหนือจากการ
ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั  
(ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั คือ ความ
คุม้ครองต่อความสูญเสียของชีวติ ร่างกาย 
ของบุคคล ผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์) 

68 34.00 

หมายเหตุ : เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน 

 
  จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจเน่ืองจากลดความกงัวลใจต่อความเสียหายของรถยนต์และทรัพยสิ์นภายในรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 
59.50 รองลงมาคือ ลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 53.00 ลดความกงัวลใจใน
การใช้รถใชถ้นน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และการไดรั้บความคุม้ครองนอกเหนือจากการท าประกนัภยั
รถยนตภ์าคบงัคบั (ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั คือ ความคุม้ครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย 
ของบุคคล ผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์) คิดเป็นร้อยละ 34.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทความคุม้ครองท่ีให้
ความส าคญั 
 

ประเภทความคุ้มครองทีใ่ห้ความส าคัญ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความรับผดิชอบชีวิต ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ 

144 72.00 

ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 22 11.00 
ความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนต์
คนัเอาประกนัภยั 

31 15.50 

ความรับผดิต่อความสูญหายหรือไฟไหม้
ของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

3 1.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลภาคสมคัรใจประเภทความคุม้ครองดา้นความรับผิดชอบชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและ
ผูโ้ดยสารในรถ คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ ความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอา
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 15.50 ความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.00 
และความรับผิดต่อความสูญหายหรือไฟไหมข้องตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

ตารางที ่4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการขบัข่ีรถยนต ์
 

ลกัษณะการขับขี่รถยนต์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขบัชา้ๆ ไม่เร่งรีบ 18 9.00 
ขบัความเร็วปานกลาง (80 Km/hr) 99 49.50 
ขบัค่อนขา้งเร็ว (100 Km/hr)       68 34.00 
ขบัเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน 13 6.50 
ขบัเร็วมาก 2 1.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะการขบัข่ีรถยนตแ์บบขบัความเร็ว
ปานกลาง (80 Km/hr) คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมาคือ ขบัค่อนขา้งเร็ว (100 Km/hr)  คิดเป็นร้อยละ 
34.00 ขบัชา้ๆ ไม่เร่งรีบ คิดเป็นร้อยละ 9.00 ขบัเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และขบัเร็วมาก 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนรถยนต์ส่วน
บุคคลท่ีดูแลเร่ืองการท าประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ  
 
จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลทีดู่แลเร่ืองการท า
ประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คนั 153 76.50 
2 คนั 34 17.00 
3 คนั 3 1.50 
4 คนั 4 2.00 
5 คนั 3 1.50 
มากกวา่ 5 คนั 3 1.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามดูแลเร่ืองการท าประกันภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลภาคสมคัรใจ 1 คนั คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาคือ รถยนต์ 2 คนั คิดเป็นร้อยละ 17.00 
รถยนต ์4 คนั คิดเป็นร้อยละ 2.00 และรถยนต์ 3 คนั รถยนต ์5 คนั และรถยนต์มากกวา่ 5 คนั คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลข่าวสารเร่ือง
ธนาคารพาณิชยบ์ริการดา้นการขายประกนัภยั  
 

แหล่งข้อมูลข่าวสารเร่ืองธนาคารพาณชิย์
บริการด้านการขายประกนัภัย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วทิย ุ 12 6.00 
โทรทศัน์ 71 35.50 
แผน่พบัโฆษณา 47 23.50 
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแนะน า 39 19.50 
พนกังานธนาคารแนะน า 112 56.00 
รถยนตโ์ฆษณาเคล่ือนท่ี 2 1.00 
ส่ือออนไลน์ 46 23.00 

หมายเหตุ : เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บขอ้มูลข่าวสารธนาคารพาณิชยบ์ริการ
ด้านการขายประกนัภยัจากพนักงานธนาคารแนะน า คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ โทรทศัน์     
คิดเป็นร้อยละ 35.50 แผน่พบัโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 23.50 ส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 23.00 ลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการแนะน า คิดเป็นร้อยละ 19.50 วิทย ุคิดเป็นร้อยละ 6.00 และรถยนตโ์ฆษณาเคล่ือนท่ี คิดเป็น   
ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามธนาคารพาณิชยท่ี์ซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 
 
ธนาคารพาณชิย์ทีซ้ื่อประกนัภัยรถยนต์ส่วน

บุคคลภาคสมัครใจ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ธนาคารกรุงเทพ  15 7.50 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 50 25.00 
ธนาคารกรุงไทย 30 15.00 
ธนาคารกสิกรไทย 63 31.50 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 23 11.50 
ธนาคารทหารไทย 2 1.00 
ธนาคารธนชาต 54 27.00 
ธนาคารเกียรตินาคิน 20 10.00 
อ่ืนๆ 13 6.50 

หมายเหตุ :  เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน 
 ธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ ธนาคารทิสโก ้8 คน และธนาคารออมสิน 5 คน 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจผ่านธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือ ธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 27.00 
ธนาคารไทยพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 25.00 ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 15.00 ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา คิดเป็นร้อยละ 11.50 ธนาคารเกียรตินาคิน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ธนาคารกรุงเทพ คิดเป็น    
ร้อยละ 7.50 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.50 และธนาคารทหารไทย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจท่ีเลือกซ้ือ 
  
ประเภทของประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

ภาคสมัครใจทีเ่ลอืกซ้ือ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1                  164 82.00 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2                  10 5.00 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3                  4 2.00 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4                  1 0.50 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5                  1 0.50 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2+                  2 1.00 
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3+                  18 9.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจประเภท 1 คิดเป็นร้อยละ 82.00 รองลงมาคือ ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3+ คิดเป็นร้อยละ 
9.00 ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 2 คิดเป็นร้อยละ 5.00 ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3 คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ คิดเป็นร้อยละ 1.00 และประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 และ
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 คิดเป็นร้อยละ 0.50 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของการช าระเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 
 

รูปแบบของการช าระเบีย้ประกนัภัย 
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช าระเงินสด 149 74.50 
หกัผา่นบญัชีเงินฝาก 10 5.00 
ตดับตัรเครดิต 41 20.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามช าระเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจแบบช าระเงินสด คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ตดับตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ
หกัผา่นบญัชีเงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการประสบอุบติัเหตุทาง
รถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์
  
การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือได้รับ

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 88 44.00 
ไม่เคย 112 56.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยประสบอุบติัเหตุทางรถยนต์หรือ
ไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ เคยประสบอุบติัเหตุทางรถยนต์
หรือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีติดต่อเม่ือเกิด
อุบติัเหตุทางรถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนตเ์ป็นล าดบัแรก 
  
บุคคลทีต่ิดต่อเมื่อเกดิอุบัติเหตุทางรถยนต์
หรือได้รับความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 

เป็นล าดับแรก 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยั 21 10.50 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยั 

132 66.00 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 5 2.50 
คนในครอบครัว 42 21.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า  เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือได้รับความเสียหายต่อตัว
รถยนต์ ผูต้อบแบบสอบถามติดต่อเจา้หน้าท่ีบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั    
คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 21.00 พนักงานธนาคารท่ีซ้ือ
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 10.50 และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดเม่ือเกิด
อุบติัเหตุหรือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์
 
วธีิทีส่ะดวกทีสุ่ดเมื่อเกดิอุบัติเหตุหรือได้รับ

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรแจง้กบัพนกังานธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยั 32 16.00 
โทรแจง้บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยั 

168 84.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดเม่ือเกิดอุบติัเหตุ
หรือได้รับความเสียหายต่อตัวรถยนต์คือ โทรแจ้งบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารเป็นตัวแทนขาย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ โทรแจง้กบัพนักงานธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยั คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัท่ีสะดวกท่ีสุด 
 

วธีิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกนัภัยทีส่ะดวกทีสุ่ด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ติดต่อกบัพนกังานธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ 54 27.00 
ติดต่อกบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทน
ขายประกนัภยัโดยตรง 

146 73.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษทัประกนัภยัท่ีสะดวกท่ีสุดคือ ติดต่อกบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั
โดยตรง คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ ติดต่อกบัพนกังานธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยัรถยนต ์คิดเป็น
ร้อยละ 27.00 ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของธนาคารท่ีขายประกนัภยั 

68 
(34.00) 

88 
(44.00) 

43 
(21.50) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.12 
(มาก) 

7 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยั 

68 
(34.00) 

100 
(50.00) 

31 
(15.50) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.17 
(มาก) 

5 

ประวติัในเร่ืองของการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดเหตขุองบริษทั
ประกนัภยั 

71 
(35.50) 

90 
(45.00) 

35 
(17.50) 

3 
(1.50) 

1 
(0.50) 

4.13 
(มาก) 

6 

ความมัน่ใจทางฐานะการเงิน
ของบริษทัประกนัภยั 

73 
(36.50) 

97 
(48.50) 

30 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
(มาก) 

4 

เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/
ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
และผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์

89 
(44.50) 

79 
(39.50) 

31 
(15.50) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.28 
(มาก) 

2 

เง่ือนไขความรับผดิต่อ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

89 
(44.50) 

72 
(36.00) 

39 
(19.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 
(มาก) 

3 

เง่ือนไขความรับผดิต่อ
ความเสียหายของตวัรถยนต์
คนัเอาประกนัภยั 

95 
(47.50) 

79 
(39.50) 

26 
(13.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 
(มาก) 

1 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ)  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมี
ผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่าน
ทางธนาคารพาณิชย ์ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการ 
รับประกนัภยั เช่น  
บริษทั A รับประกนัรถยนต์
ประเภท 1 อายรุถไม่เกิน 5 ปี  
บริษทั B รับประกนัรถยนต์
ประเภท 1 อายรุถไม่เกิน 7 ปี 

57 
(28.50) 

96 
(48.00) 

44 
(22.00) 

3 
(1.50) 

0 
(0.00) 

4.03 
(มาก) 

9 

การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนสามารถท าผา่น
สาขาท่ีขายประกนัทุกสาขา
ของธนาคาร 

66 
(33.00) 

93 
(46.50) 

36 
(18.00) 

4 
(2.00) 

1 
(0.50) 

4.10 
(มาก) 

8 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก
ทุกปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอา
ประกันภยั มีค่าเฉล่ีย 4.34 เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสาร
ภายในรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.28 เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.25 
ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.21 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั 4.17 ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดเหตุของบริษทัประกันภยั มีค่าเฉล่ีย 4.13 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ีขาย
ประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.12 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถท าผา่นสาขาท่ีขายประกนัทุกสาขา
ของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.10 และเง่ือนไขอายุรถยนต์ในการรับประกนัภยั เช่น บริษทั A รับประกนั



 

 35 

รถยนต์ประเภท 1 อายุรถไม่เกิน 5 ปี  บริษทั B รับประกันรถยนต์ประเภท 1 อายุรถไม่เกิน 7 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 4.03 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัด้านราคาต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ 

80 
(40.00) 

73 
(36.50) 

46 
(23.00) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

1 

สามารถช าระเงินค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจได้
หลายช่องทาง เช่น เงินสด 
ตดับญัชี หกัผา่นบตัร
เครดิต 

71 
(35.50) 

88 
(44.00) 

40 
(20.00) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.15 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.16 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.16 และสามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ
ไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ติดต่อสาขาธนาคารได้
สะดวก 

73 
(36.50) 

92 
(46.00) 

29 
(14.50) 

6 
(3.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

1 

สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่
ใกลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่ง
ชุมชน 

70 
(35.00) 

86 
(43.00) 

39 
(19.50) 

5 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

2 

ความสะดวกในการติดต่อ
กบัธนาคารมีหลาย
ช่องทาง เช่นโทรศพัท ์  
E-Mail 

69 
(34.50) 

81 
(40.50) 

44 
(22.00) 

5 
(2.50) 

1 
(0.50) 

4.06 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มี
ค่าเฉล่ีย 4.16 สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกล้ท่ีท  างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.10 และความ
สะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ถึงการ
ใหบ้ริการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน ์

57 
(28.50) 

93 
(46.50) 

48 
(24.00) 

2 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.02 
(มาก) 

1 

การโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ี
ขายประกนัภยัรถยนต์
ผา่นส่ือ เช่นโทรทศัน์   
ส่ือออนไลน์ 

58 
(29.00) 

86 
(44.50) 

49 
(24.50) 

4 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(มาก) 

2 

การโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน ์

50 
(25.00) 

103 
(51.50) 

44 
(22.00) 

3 
(1.50) 

0 
(0.00) 

4.00 
(มาก) 

2 

การโฆษณาถึงการ
ใหบ้ริการของบริษทั
ประกนัภยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อ
ประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่
ในการใหบ้ริการ 

49 
(24.50) 

95 
(47.50) 

54 
(27.00) 

2 
(1.00) 

0 
(0.00) 

3.95 
(มาก) 

4 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ)  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมี
ผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคย
ซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่น
ธนาคารพาณิชย ์

48 
(24.00) 

90 
(45.00) 

54 
(27.00) 

6 
(3.00) 

2 
(1.00) 

3.88 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.22 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึง
การให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.02 การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.00 การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 
4.00 การโฆษณาถึงการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเกิด
ความเช่ือมัน่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.95 และค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผา่น
ธนาคารพาณิชย ์มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัดา้นบุคลากรต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานธนาคารให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษา
อยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย 

60 
(30.00) 

94 
(47.00) 

41 
(20.50) 

4 
(2.00) 

1 
(0.50) 

4.04 
(มาก) 

1 

พนกังานธนาคารมีการ
ใหบ้ริการท่ีสะดวก
รวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ 

54 
(27.00) 

96 
(48.00) 

46 
(23.00) 

3 
(1.50) 

1 
(0.50) 

4.00 
(มาก) 

3 

พนกังานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีความรวดเร็ว
ในการแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ขณะเกิดเหต ุ

65 
(32.50) 

80 
(40.00) 

49 
(24.50) 

4 
(2.00) 

2 
(1.00) 

4.01 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.02 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก
ทุกปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ พนกังานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้ง
โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.04 พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความ
รวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.01 และพนกังานธนาคารมีการให้บริการท่ี
สะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยัมี
การออกกรมธรรมท่ี์
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

64 
(32.00) 

100 
(50.00) 

34 
(17.00) 

2 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

4 

ความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่อพนกังานของ
บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยั
กรณีเกิดเหต ุ

76 
(38.00) 

80 
(40.00) 

42 
(21.00) 

2 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.15 
(มาก) 

2 

บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยัมี
ขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว 

77 
(38.50) 

78 
(39.00) 

41 
(20.50) 

4 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.14 
(มาก) 

3 

การด าเนินการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเป็นไป
ตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อน
ซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

78 
(39.00) 

81 
(40.50) 

37 
(18.50) 

4 
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

1 

มีการชดเชยค่าเสียหายและ
บริการอ่ืนๆ ระหวา่งรอ
ด าเนินการเคลม เช่น มีรถ
ใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม 

76 
(38.00) 

76 
(38.00) 

39 
(19.50) 

6 
(3.00) 

3 
(1.50) 

4.08 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.24 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในระดับมากทุกปัจจยั เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ การด าเนินการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.16 ความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อพนักงานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 
4.15 บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.14 
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.13 
และมีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆระหว่างรอด าเนินการเคลม เช่น มีรถให้ใช้เวลาน ารถส่ง
ซ่อม มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการมีผล
ของปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ระดบัการมผีล   
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ธนาคารมีการจดัแบ่ง
พ้ืนท่ีการใหบ้ริการดา้น
การประกนัภยัรถยนต์
อยา่งชดัเจน 

52 
(26.00) 

80 
(40.00) 

64 
(32.00) 

3 
(1.50) 

1 
(0.50) 

3.90 
(มาก) 

1 

ธนาคารมีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยัใน
การใหบ้ริการประกนัภยั 

50 
(25.00) 

84 
(42.00) 

60 
(30.00) 

3 
(1.50) 

3 
(1.50) 

3.88 
(มาก) 

3 

ธนาคารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
ธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านกังาน 

54 
(27.00) 

81 
(40.50) 

56 
(28.00) 

6 
(3.00) 

3 
(1.50) 

3.89 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.88 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามในระดบัมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการ
ให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.90 ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.89 และธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ี
ทนัสมยัในการใหบ้ริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26  สรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ ระดับการมีผล ล าดับ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.18 มาก 1 
ดา้นราคา 4.16 มาก 2 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 มาก 4 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.97 มาก 6 
ดา้นบุคลากร 4.02 มาก 5 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.13 มาก 3 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.88 มาก 7 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัมากทุก เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.18 ปัจจยัดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ีย 4.16 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.13 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ีย 4.11 ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.02 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.97 และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และ
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
ตารางที่ 4.27  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ีขายประกนัภยั 3.98 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยั 

4.20 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตขุอง
บริษทัประกนัภยั 

4.15 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั 4.19 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสาร
ภายในรถยนต ์

4.07 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 4.00 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 4.22 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการ รับประกนัภยั เช่น บริษทั A รับประกนั
รถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 5 ปี  บริษทั B รับประกนัรถยนต์
ประเภท 1 อายรุถไม่เกิน 7 ปี 

3.81 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถท าผา่นสาขาท่ีขายประกนัทุก
สาขาของธนาคาร 

3.90 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.06 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชาย 3 ล าดับแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย มี
ค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาได้แก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยั 4.20 และความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.23 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 ล าดบัแรกคือ 
เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมาไดแ้ก่ 
เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.37 
เง่ือนไขความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.35 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านราคา 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ี
ไดรั้บ 

4.08 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจได้
หลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 

4.00 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
ล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 
4.08 รองลงมาได้แก่ สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจได้หลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ล าดบัแรกคือ สามารถ
ช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หัก
ผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมาไดแ้ก่ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสม
กบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.19 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 4.17 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน 4.05 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์  
E-Mail 

3.85 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.02 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 3 ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมา
ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.05 และความสะดวกใน
การติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 3.85 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 
ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อ
กบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.15 และสถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้
ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.13 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์      
ส่ือออนไลน์ 

3.85 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตผ์า่น
ส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน ์

3.73 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่น โทรทศัน์ ส่ือออนไลน ์

3.80 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาถึงการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ 

3.76 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชย ์ 3.64 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.30 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 3 ล าดับแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ 
มีค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.80 และการโฆษณาถึง
การใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าให้ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.76 ตามล าดบั 
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 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 
ล าดับแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารท่ีขายประกันภัยรถยนต์ผ่านส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการ
ขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.10 และการโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.31  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจัยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย 

3.83 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

พนกังานธนาคารมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

3.78 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วใน
การแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหต ุ

3.81 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชาย 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็ว
ในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 3.81 และพนกังานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ตามล าดบั 
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 ปัจจยัด้านบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 ล าดบัแรกคือ 
พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.13 
รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็ว
ในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.09 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.32  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

3.95 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหต ุ

3.98 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว 

4.02 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไว้
ก่อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

3.98 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหวา่งรอด าเนินการเคลม เช่น  
มีรถใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม 

3.95 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 3 ล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการ
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จ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั การด าเนินการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 3.98 และบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีการ
ชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหว่างรอด าเนินการเคลม เช่น มีรถให้ใช้เวลาน ารถส่งซ่อม มี
ค่าเฉล่ีย 3.95 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 
ล าดับแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจ้งไวก่้อนซ้ือ
ประกันภยัรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมาได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนักงานของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.22 และบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคาร
ขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.21 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ธนาคารมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่ง
ชดัเจน 

3.58 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการประกนัภยั  3.75 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านกังาน 

3.56 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการให้บริการ
ประกนัภยั  มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั
รถยนตอ์ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.58 และธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การ
จดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.56 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 3 
ล าดับแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์อย่างชัดเจน มี
ค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมาได้แก่ ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านักงาน มีค่าเฉล่ีย 4.02 และธนาคารมีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทันสมัยในการให้บริการ
ประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.93 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ีขายประกนัภยั 4.09 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยั 

4.07 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนกรณี
เกิดเหตุของบริษทัประกนัภยั 

3.93 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั 4.06 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
และผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์

4.18 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 4.20 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอา
ประกนัภยั 

4.22 
(มาก) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.35 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการ รับประกนัภยั เช่น บริษทั A 
รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 5 ปี  บริษทั B 
รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 7 ปี 

3.92 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถท าผา่นสาขาท่ี
ขายประกนัทุกสาขาของธนาคาร 

4.06 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
20-29 ปีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.08  ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นั
เอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก มี
ค่าเฉล่ีย 4.20 และเง่ือนไขความรับผิดต่อชีวติ/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ 
มีค่าเฉล่ีย 4.18 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ30-39 ปี 3 
ล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกันภยั มีค่าเฉล่ีย 4.52 
รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์
มีค่าเฉล่ีย 4.39 และประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุของบริษัท
ประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.38 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไป 3 ล าดบัแรกคือ ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั เง่ือนไขความ
รับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไขความ
รับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.31 และเง่ือนไข
ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.27 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55 

ตารางที่ 4.35  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านราคา 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบั
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 

4.03 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่น
บตัรเครดิต 

4.02 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-
29 ปีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอาย ุ20-29 ปี ล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ี
ไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.28 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ล าดบั
แรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสมกับความคุ้มครองท่ีได้รับ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด 
ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.28 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.22 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป 
ล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 
4.24 รองลงมาได้แก่ สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจได้หลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.20 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 4.14 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน 4.16 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง 
เช่น โทรศพัท ์ E-Mail 

4.05 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกลท่ี้ท างาน/
บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาไดแ้ก่ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.14 และ
ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.05 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ30-39 ปี 3 ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง
ของธนาคารอยู่ใกล้ท่ีท  างาน/บ้าน/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.16 และความสะดวกในการติดต่อกับ
ธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.10 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไปอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ40 ปีข้ึนไป 3 ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.06  รองลงมาไดแ้ก่  ความ
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สะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.04 และสถานท่ีตั้ง
ของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.37  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ 

4.05 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขาย
ประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน ์

4.06 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน ์

4.09 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาถึงการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท า
ใหผู้ซ้ื้อประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่
ในการใหบ้ริการ 

4.03 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่น
ธนาคารพาณิชย ์

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.37 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 
4.09 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่น
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โทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.06 และการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 
4.05 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
30-39 ปี 3 ล าดบัแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมัครใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ การ
โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ 
เช่นโทรทัศน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมาได้แก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชย ์มีค่าเฉล่ีย 4.00 และการโฆษณาถึงการให้บริการ
ของบริษทัประกนัภยัท่ีท าให้ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ40 ปีข้ึนไป 3 ล าดบัแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.98 
รองลงมาได้แก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารท่ีขายประกันภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.92 และการโฆษณาถึงการให้บริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าให้
ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.84 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.38  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจัยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง
โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

4.09 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

พนกังานธนาคารมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วใน
ขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

4.05 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมี
ความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหต ุ

4.02 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
20-29 ปีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 ซ่ึ งในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่าง
ถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาไดแ้ก่ พนักงานธนาคารมีการให้บริการท่ี
สะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.05 และพนักงานของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มี
ค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี 3 
ล าดบัแรกคือ พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหา
ของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษา
อย่างถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.05 และพนกังานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 



 

 60 

 ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไป 3 ล าดบัแรกคือ พนกังานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
มีค่าเฉล่ีย 3.94 รองลงมาไดแ้ก่ พนักงานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ พนักงานของบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.39  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออก
กรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.06 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหต ุ

4.10 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการ
จ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว 

4.05 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

4.12 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหวา่งรอ
ด าเนินการเคลม เช่น  มีรถใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม 

4.02 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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เป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อพนักงานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 
4.10 และบริษัทประกันภยัท่ีธนาคารขายประกันภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกต้อง มี
ค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 30-39 ปี 3 ล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมาได้แก่ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแจ้งไวก่้อนซ้ือประกันภัยรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.28 และบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.25 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไปอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 40 ปีข้ึนไป 3 ล าดบัแรกคือ มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆระหว่างรอด าเนินการเคลม 
เช่น มีรถให้ใช้เวลาน ารถส่งซ่อม มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาได้แก่ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และการ
ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจ้งไวก่้อนซ้ือประกันภยัรถยนต์ มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

รวม 
(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ธนาคารมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการดา้นการ
ประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 

3.98 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ
ประกนัภยั  

4.01 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น 
การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน 

4.01 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัใน
การให้บริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น 
การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการ
ดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.98 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 30-39 ปี 3 ล าดับแรกคือ ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านักงาน มีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการ
ประกันภยัรถยนต์อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.85 และธนาคารมีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยัในการ
ใหบ้ริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไปอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
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อายุ 40 ปีข้ึนไป 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนต์
อยา่งชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.80 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการให้บริการ
ประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.71 และธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.41  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ี
ขายประกนัภยั 

4.04 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั 

4.00 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องคา่
สินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตขุองบริษทั
ประกนัภยั 

3.81 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทั
ประกนัภยั 

4.08 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายใน
รถยนต ์

4.23 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

4.04 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของ
ตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

4.23 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.34 
(มาก) 

เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการ รับประกนัภยั 
เช่น บริษทั A รับประกนัรถยนตป์ระเภท 
1 อายรุถไม่เกิน 5 ปี  บริษทั B รับประกนั
รถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 7 ปี 

4.04 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถ
ท าผา่นสาขาท่ีขายประกนัทุกสาขาของ
ธนาคาร 

4.00 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ เง่ือนไข
ความรับผดิต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั เง่ือนไข
ความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมาไดแ้ก่ ความ
มัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.08 และช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ธนาคารท่ีขายประกันภัย เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการรับประกนัภยั เช่น บริษทั A รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 5 ปี  
บริษทั B รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่เกิน 7 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.04 ตามล าดบั 
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 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001-30,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มีค่าเฉ ล่ีย 4.26 และเง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต /ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 4.23 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-45,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่ใจทางฐานะ
การเงินของบริษทัประกนัภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
และผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.28 และประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
กรณี เกิดเหตุของบริษัทประกันภัย  มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.22 ตามล าดบั 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 45,001 บาทอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาท 3 ล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิด
ต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิด
ต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 4.46 และความมัน่ใจทาง
ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย  มีค่าเฉ ล่ียเท่ ากับ  เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ีย 4.41 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 

3.92 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง 
เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 

4.08 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ล าดบัแรกคือ สามารถช าระ
เงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หักผ่าน
บตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาไดแ้ก่ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสมกบั
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.92 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-
30,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ล าดับแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกันภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.20 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถช าระ
เงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หักผ่าน
บตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-
45,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ



 

 67 

แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท ล าดับแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกันภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถช าระ
เงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หักผ่าน
บตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,001 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.28 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท ล าดับแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกันภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถช าระ
เงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หักผ่าน
บตัรเครดิต มีค่าเฉล่ีย 4.24 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/
บา้น/แหล่งชุมชน 

4.04 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมี
หลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์ E-Mail 

3.81 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมา
ไดแ้ก่ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.00 และความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลาย
ช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 3.81 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคาร
ไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.20 รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 
4.11 ตามล าดบั 
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 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคาร
ไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.19 รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 
4.00 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,001 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้ งของ
ธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมาไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อ
กบัธนาคารมีหลายช่องทาง เช่นโทรศพัท ์E-Mail  มีค่าเฉล่ีย 4.16 และติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ถึงการ
ใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์ 

3.96 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ 
เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ 

3.96 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทน
ขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน ์

4.08 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

การโฆษณาถึงการใหบ้ริการของบริษทั
ประกนัภยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ใหบ้ริการ 

3.96 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยั
รถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชย ์

3.77 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.44 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงใน
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รายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
3 ล าดับแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขาย
ประกนัภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร 
เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ี
ขายประกันภัยรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทัศน์  ส่ือออนไลน์  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ การโฆษณาถึงการ
ให้บริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าให้ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.96 และค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผ่านธนาคารพาณิชย ์มี
ค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดับแรกคือ การโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร 
เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของธนาคารท่ีขายประกันภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.05 และการ
โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ 
เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.02 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ การโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  
ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผ่านธนาคารพาณิชย ์มี
ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั การ
โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั การโฆษณาถึงการให้บริการของบริษทัประกนัภยัท่ีท าให้ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.92 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,001 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท 3 ล าดับแรกคือ การโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร 
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เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของธนาคารท่ีขายประกันภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และการ
โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ 
เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 3.92 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.45  แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของปัจจัยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย 

4.19 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

พนกังานธนาคารมีการใหบ้ริการท่ี
สะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

4.12 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคาร
ขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการ
แกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหต ุ

4.08 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 3 ล าดับแรกคือ 
พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.19 
รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
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ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.12 และพนักงานของบริษทัประกันภยัท่ีธนาคารขายประกันภัยมีความ
รวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-
30,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ พนักงานธนาคารมีการ
ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมา
ได้แก่ พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 
4.00 และพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 3.99 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-
45,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดับแรกคือ พนักงานธนาคารให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังาน
ธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั พนักงานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
45,001 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท 3 ล าดับแรกคือ พนักงานของบริษัท
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 
4.16 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
มีค่าเฉล่ีย 4.03 และพนักงานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั
มีการออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.08 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคาร
ขายประกนัภยักรณีเกิดเหต ุ

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั
มีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว 

4.04 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อน
ซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

3.96 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ
ระหวา่งรอด าเนินการเคลม เช่น  มีรถให้
ใชเ้วลาน ารถส่งซ่อม 

4.00 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.02 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
3 ล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง มี
ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.04 ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
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ประกันภัยกรณี เกิดเหตุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆระหว่างรอ
ด าเนินการเคลม เช่น มีรถใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดับแรกคือ การด าเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต์ มีค่าเฉล่ีย 4.25 
รองลงมาได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนักงานของบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ีย 4.17 และบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการ
จ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มี
การชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหวา่งรอด าเนินการเคลม เช่น มีรถให้ใชเ้วลาน ารถส่งซ่อม มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว
และถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 4.11 และบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.03 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,001 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาท 3 ล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั การด าเนินการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาไดแ้ก่ 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ 
มีค่าเฉล่ีย 4.22 และบริษัทประกันภยัท่ีธนาคารขายประกันภยัมีการออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆระหวา่งรอด าเนินการเคลม เช่น  มีรถ
ใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม มีค่าเฉล่ีย 4.19  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000 บาท 
(n = 26) 

15,001-
30,000 บาท 
(n = 101) 

30,001-
45,000 บาท 
 (n = 36) 

มากกว่า 
45,001 บาท 
(n = 37) 

รวม 
 

(n = 200) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ธนาคารมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ
ดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 

3.85 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัใน
การใหบ้ริการประกนัภยั  

3.96 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์
ส านกังาน 

3.88 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
3 ล าดับแรกคือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยัในการให้บริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.96 
รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.88 และธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน มี
ค่าเฉล่ีย 3.85 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.93 รองลงมาไดแ้ก่ 
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ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนต์อย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.89 และ
ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.85 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-45,000 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 3 ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการ
จดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการด้านการประกนัภยัรถยนต์อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาได้แก่ 
ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.83 
และธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.81 ตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาท 3 ล าดับแรกคือ ธนาคารมี
อุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการให้บริการประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารมีการ
จดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.92 และธนาคารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 ตามล าดบั 
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4.5 ส่วนที ่5 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัคร
ใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์   
 
ตารางที ่4.48  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามขอ้เสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
ควรใหก้ารบริการอยา่งรวดเร็ว ใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ช้ีแจงเง่ือนไขการ
ประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 

6 

ควรมีบริการหลงัการขาย เช่น การสอบถามการบริการหลงัการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต ์

2 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตข์องธนาคารพาณิชยค์วรต ่ากวา่บริษทั
ประกนัภยั เพื่อให้เกิดการแข่งขนัได ้

1 

ควรประชาสัมพนัธ์การซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นทางธนาคารพาณิชยใ์ห้
มากข้ึน 

1 

 
 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ จ านวน 10 คน ดงัน้ี ควรให้การ
บริการอยา่งรวดเร็ว ให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ช้ีแจงเง่ือนไขการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
จ านวน 6 คน รองลงมาคือ ควรมีบริการหลังการขาย เช่น การสอบถามการบริการหลังการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ มีจ  านวนเท่ากบั ราคาเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ของธนาคารพาณิชยค์วรต ่ากว่าบริษทั
ประกนัภยั เพื่อให้เกิดการแข่งขนัได้ มีจ  านวนเท่ากบั ควรประชาสัมพนัธ์การซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นทางธนาคารพาณิชยใ์หม้ากข้ึน จ านวน 1 คนเท่ากนั ตามล าดบั 
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บทที ่5  
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชย์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชย์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 200 ตวัอย่าง ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา                                                                                                          
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษทั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  
 
 ส่วนที ่ 2   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการท าประกนัภัยรถยนต์ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจเน่ืองจากตอ้งการลดความกงัวลใจต่อความเสียหายของรถยนต์และทรัพยสิ์นภายในรถยนต์ 
ให้ความส าคญัต่อประเภทความคุม้ครองดา้นความรับผิดชอบชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและ
ผูโ้ดยสารในรถ มีลกัษณะการขบัข่ีรถยนตแ์บบขบัความเร็วปานกลาง (80 Km/hr) มีรถยนตท่ี์ตอ้งดูแล
เร่ืองการท าประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจจ านวน 1 คนั ได้รับข้อมูลข่าวสารธนาคาร
พาณิชยบ์ริการดา้นการขายประกนัภยัจากพนกังานธนาคารแนะน า ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจผา่นธนาคารกสิกรไทย ซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจประเภท 1 ช าระเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจดว้ยเงินสด ไม่เคยประสบอุบติัเหตุทางรถยนต์หรือไดรั้บ
ความเสียหายต่อตวัรถยนต ์เม่ือเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต์หรือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั วิธีการ
แจง้อุบติัเหตุท่ีสะดวกคือ โทรแจง้บริษัทประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั และวิธีการ
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เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีสะดวกคือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารเป็นตัวแทนขาย
ประกนัภยัโดยตรง  
 ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น
ระดบัมากทุกปัจจยั  สามารถสรุปล าดบัการมีผลและปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลเป็นล าดบัแรกไดต้ามตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1  แสดงล าดบัการมีผลของส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรกของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่
รวม 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลเป็นล าดบัแรก 
ค่าเฉลีย่ 
ปัจจยัย่อย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.18 เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั  

4.34 

ดา้นราคา 4.14 อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ  

4.16 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.13 การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไป
ตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

4.16 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 4.16 
ดา้นบุคลากร 4.02 พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา

อยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  
4.04 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.97 การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์   
ส่ือออนไลน์  

4.02 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.88 ธนาคารมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการดา้นการ
ประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน  

3.90 

 
 จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นรายดา้น เรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
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 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดับแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสมกับความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ 
 ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไป
ตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก คือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรกคือ พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์เป็นล าดับแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการ
ประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 
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ตารางที่  5.2 แสดงปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทาง
ธนาคารพาณิชย ์10 ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1 เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

4.34 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

2 เง่ือนไขความรับผดิต่อชีวติ/ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์

4.28 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

3 เง่ือนไขความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

4.25 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

4 ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทั
ประกนัภยั 

4.21 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

5 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั 

4.17 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

6 อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 

4.16 
(มาก) 

ราคา 

ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 4.16 
(มาก) 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต ์

4.16 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

7 สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง 
เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 

4.15 
(มาก) 

ราคา 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังาน
ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยักรณีเกิดเหต ุ

4.15 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

8 บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมี
ขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว 

4.14 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 
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ตารางที่  5.2 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทาง
ธนาคารพาณิชย ์10 ล าดบัแรกของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

9 ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องคา่สินไหม
ทดแทนกรณีเกิดเหตขุองบริษทัประกนัภยั 

4.13 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมี
การออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.13 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

10 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ีขาย
ประกนัภยั 

4.12 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 5 ล าดบัแรกเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ แสดง
ว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคาร
พาณิชยม์ากท่ีสุด ส่วนปัจจยัล าดบัท่ี 6-10 เป็นปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  
   
 ส่วนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 4.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลเป็นล าดบั
แรก จ าแนกตามเพศ แสดงผลดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.3  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ เง่ือนไขความรับผดิต่อความ
เสียหายของตวัรถยนตค์นัเอา
ประกนัภยั 

(4.22) 

- เง่ือนไขความรับผิดต่อความ
เสียหายของตวัรถยนตค์นัเอา
ประกนัภยั  

(4.40) 
ดา้นราคา - อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจเหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
(4.08) 

- สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจได้
หลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี 
หกัผา่นบตัรเครดิต  

(4.21) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย - ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก  

(4.17) 
- ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก  

(4.16) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ถึงการ

ใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์  

(3.85) 

- การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของธนาคารท่ีขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือ
ออนไลน์  

 
(4.12) 

ดา้นบุคลากร - พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  

(3.83) 

- พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน า
และค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  

(4.13) 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ - บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย

ประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่าย
สินไหมท่ีรวดเร็ว  

(4.02) 

- การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้
ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ 

(4.24) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย 
(n = 59) 

หญิง 
(n = 141) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ธนาคารมีอุปกรณ์ ส านักง าน ท่ี
ทนัสมยัในการใหบ้ริการประกนัภยั  
 

(3.75) 

ธนาคารมีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีการ
ใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั
รถยนตอ์ยา่งชดัเจน  

(4.03) 
 

 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตาม
เพศ ไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงเป็นล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเป็นล าดบัแรกคือ 
อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเป็นล าดบัแรกคือ สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายและเพศหญิงเป็นล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
เป็นล าดบัแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิงเป็นล าดบัแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
เป็นล าดบัแรกคือ พนกังานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย
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 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
เป็นล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว ส่วน
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเป็นล าดบัแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทนัสมยัในการให้บริการประกนัภยั ส่วนปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการ
ดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 
 
 4.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี อาย ุ
30-39 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไปอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลเป็นล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุแสดงผลดงัตารางท่ี 5.4 
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ตารางที่ 5.4  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามอายุ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ - เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

 
 
 

(4.22) 

- เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั  

 
 
 

(4.52) 

- ความมัน่ใจทางฐานะ
การเงินของบริษทั
ประกนัภยั  
- เง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั  

(4.35) 
ดา้นราคา - อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
 
 
 
 
 

(4.03) 

- อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  
- สามารถช าระเงินค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนตส่์วน 
บุคคลภาคสมคัรใจได้
หลายช่องทาง เช่น เงิน
สด ตดับญัชีหกัผา่นบตัร
เครดิต  

(4.28) 

- อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
 
 
 
 
 

(4.24) 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

- สถานท่ีตั้งของธนาคาร
อยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/
แหล่งชุมชน  

(4.16) 

- ติดต่อสาขาธนาคารได้
สะดวก 

 
(4.28) 

- ติดต่อสาขาธนาคารได้
สะดวก  

 
(4.06) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามอายุ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด - การโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่น 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 

(4.09) 

- การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ถึงการ
ใหบ้ริการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  
- การโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็น
ตวัแทนขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือ เช่น 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  

(4.03) 

- การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ถึงการ
ใหบ้ริการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่พบั 
โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์  

 
 
 
 
 
 

(3.98) 
ดา้นบุคลากร - พนกังานธนาคารให้

ค  าแนะน าและค าปรึกษา
อยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย  

 
(4.09) 

- พนกังานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีความรวดเร็ว
ในการแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ขณะเกิดเหตุ  

(4.10) 

- พนกังานธนาคารให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษา
อยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย  

 
(3.94) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามอายุ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

อายุ 

20-29 ปี 
(n = 88) 

30-39 ปี 
(n = 61) 

40 ปีขึน้ไป 
(n = 51) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

- การด าเนินการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน
เป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้
ไวก่้อนซ้ือประกนัภยั
รถยนต ์

(4.12) 

- บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยัมี
ขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว  

 
(4.34) 

- มีการชดเชยค่าเสียหาย
และบริการอ่ืนๆระหวา่ง
รอด าเนินการเคลม เช่น มี
รถใหใ้ชเ้วลาน ารถส่ง
ซ่อม  

(4.14) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

- ธนาคารมีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยัใน
การใหบ้ริการประกนัภยั  
- ธนาคารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
ธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านกังาน  

(4.01) 

- ธนาคารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายใน
ธนาคาร เช่น การจดัวาง
อุปกรณ์ส านกังาน  

 
 
 

(3.89) 

- ธนาคารมีการจดัแบ่ง
พ้ืนท่ีการใหบ้ริการดา้น
การประกนัภยัรถยนต์
อยา่งชดัเจน  

 
 
 

(3.80) 

 

 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตาม
อาย ุไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-29 ปีและ
อายุ 30-39 ปีเป็นล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั 
ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ ความมัน่ใจทาง
ฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยั และเง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอา
ประกนัภยั 
 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีและอาย ุ
40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ี
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ได้รับ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีเป็นล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ีย
ประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจเหมาะสมกับความคุ้มครองท่ีได้รับ และสามารถช าระเงินค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
30-39 ปีและอายุ 40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีเป็นล าดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกลท่ี้ท างาน/บา้น/
แหล่งชุมชน 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
20-29 ปีเป็นล าดบัแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทน
ขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่น โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 30-39 ปีเป็นล าดบัแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผ่นพบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และการโฆษณา
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรก
คือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปีและ
อายุ 40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ พนักงานธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีเป็นล าดับแรกคือ 
พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะ
เกิดเหตุ 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
20-29 ปีเป็นล าดบัแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อน
ซ้ือประกันภยัรถยนต์ ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีเป็นล าดับแรกคือ 
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว และปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ
ระหวา่งรอด าเนินการเคลม เช่น มีรถใหใ้ชเ้วลาน ารถส่งซ่อม 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 20-29 ปีเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัในการให้บริการประกนัภยั และ
ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปีเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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ภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
40 ปีข้ึนไปเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่ง
ชดัเจน 
 
 4.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-
45,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทอยู่ในระดับมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลเป็นล าดบัแรก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แสดงผลดงัตารางท่ี 5.5 
 
ตารางที่ 5.5  แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 

(n = 26) 
15,001-30,000 บาท 

(n = 101) 
30,001-45,000 บาท 

 (n = 36) 
มากกว่า 45,001 บาท 

(n = 37) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ - เง่ือนไขความรับ
ผิดต่อชีวติ/ร่างกาย 
ของบุคคลภายนอก
และผูโ้ดยสาร
ภายในรถยนต ์ 
- เง่ือนไขความรับ
ผิดต่อความเสียหาย
ของตวัรถยนตค์นั
เอาประกนัภยั  

(4.23) 

- เง่ือนไขความรับ
ผิดต่อความเสียหาย
ของตวัรถยนตค์นั
เอาประกนัภยั  

 
 
 
 
 

(4.30) 

- เง่ือนไขความรับ
ผิดต่อความเสียหาย
ของตวัรถยนตค์นั
เอาประกนัภยั  

 
 
 
 
 

(4.33) 

- เง่ือนไขความรับ
ผิดต่อความเสียหาย
ของตวัรถยนตค์นั
เอาประกนัภยั  

 
 
 
 
 

(4.57) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 

(n = 26) 
15,001-30,000 บาท 

(n = 101) 
30,001-45,000 บาท 

 (n = 36) 
มากกว่า 45,001 บาท 

(n = 37) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ดา้นราคา - สามารถช าระเงิน

ค่าเบ้ียประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจได้
หลายช่องทาง เช่น 
เงินสด ตดับญัชี หกั
ผา่นบตัรเครดิต  

(4.08) 

- อตัราค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
 

(4.20) 

- อตัราค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
 

(4.07) 

- อตัราค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครองท่ีไดรั้บ  

 
 

(4.32) 
ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

- สถานท่ีตั้งของ
ธนาคารอยูใ่กลท่ี้
ท างาน/บา้น/แหล่ง
ชุมชน  

(4.04) 

- ติดต่อสาขา
ธนาคารไดส้ะดวก 

 
 

(4.20) 

- ติดต่อสาขา
ธนาคารไดส้ะดวก 

 
 

(4.19) 

- สถานท่ีตั้งของ
ธนาคารอยูใ่กลท่ี้
ท างาน/บา้น/แหล่ง
ชุมชน  

(4.24) 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

- การโฆษณา
ส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคาร
เป็นตวัแทนขาย
ประกนัภยัรถยนต์
ผา่นส่ือ เช่น
โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์  

 
 
 

(4.08) 

- การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ถึง
การใหบ้ริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่
พบั โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์  

 
 
 

(4.07) 

- การโฆษณา
ส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคาร
เป็นตวัแทนขาย
ประกนัภยัรถยนต์
ผา่นส่ือ เช่น
โทรทศัน์  ส่ือ
ออนไลน์  
- ค  าแนะน าจากผูอ่ื้น
ท่ีเคยซ้ือประกนัภยั
ผา่นธนาคารพาณิชย ์ 

(3.97) 

- การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ถึง
การใหบ้ริการขาย
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจของ
ธนาคาร เช่น แผน่
พบั โทรทศัน์ ส่ือ
ออนไลน์  

 
 
 

(4.05) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
ไม่เกนิ 15,000 บาท 

(n = 26) 
15,001-30,000 บาท 

(n = 101) 
30,001-45,000 บาท 

 (n = 36) 
มากกว่า 45,001 บาท 

(n = 37) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ปัจจยัย่อยล าดบัแรก 

(ค่าเฉลีย่) 
ดา้นบุคลากร พนกังานธนาคารให้

ค  าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้งโดยใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย  

 
(4.19) 

พนกังานธนาคารมี
การใหบ้ริการท่ี
สะดวกรวดเร็วใน
ขั้นตอนการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ  

(4.01) 

พนกังานธนาคารให้
ค  าแนะน าและ
ค าปรึกษาอยา่ง
ถูกตอ้งโดยใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย  

 
(4.06) 

พนกังานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคาร
ขายประกนัภยัมี
ความรวดเร็วในการ
แกปั้ญหาของลูกคา้
ขณะเกิดเหตุ  

(4.16) 
ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

- บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขาย
ประกนัภยัมีการออก
กรมธรรมท่ี์รวดเร็ว
และถูกตอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 

(4.08) 

- การด าเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไป
ตามท่ีธนาคารแจง้ไว้
ก่อนซ้ือประกนัภยั
รถยนต ์

 
 
 
 
 
 

(4.25) 

- ความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
พนกังานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคาร
ขายประกนัภยักรณี
เกิดเหตุ  
- มีการชดเชย
ค่าเสียหายและ
บริการอ่ืนๆ ระหวา่ง
รอด าเนินการเคลม 
เช่น มีรถใหใ้ชเ้วลา
น ารถส่งซ่อม  

(4.14) 

- บริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขาย
ประกนัภยัมีขั้นตอน
การจ่ายสินไหมท่ี
รวดเร็ว  
- การด าเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนเป็นไป
ตามท่ีธนาคารแจง้ไว้
ก่อนซ้ือประกนัภยั
รถยนต ์

 
(4.30) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

- ธนาคารมีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั
ในการใหบ้ริการ
ประกนัภยั  

 
 

(3.96) 

- ธนาคารมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
ธนาคาร เช่น การจดั
วางอุปกรณ์
ส านกังาน  

(3.93) 

- ธนาคารมีการ
จดัแบ่งพ้ืนท่ีการ
ใหบ้ริการดา้นการ
ประกนัภยัรถยนต์
อยา่งชดัเจน  

 
(3.92) 

- ธนาคารมีอุปกรณ์
ส านกังานท่ีทนัสมยั
ในการใหบ้ริการ
ประกนัภยั  

 
 

(3.95) 
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 จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัแรก จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
45,001 บาทเป็นล าดบัแรกคือ เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั 
ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเป็นล าดบัแรก
คือ เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต ์และเง่ือนไข
ความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
 ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,001 บาทเป็นล าดบัแรกคือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ี
ไดรั้บ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเป็น
ล าดบัแรกคือ สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น 
เงินสด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทเป็นล าดบัแรก
คือ สถานท่ีตั้ งของธนาคารอยู่ใกล้ท่ีท  างาน /บ้าน/แหล่งชุมชน ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 
บาทเป็นล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก 
 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทเป็นล าดบัแรก
คือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัร
ใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเป็นล าดับแรกคือ การโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ เช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ ส่วนปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ การ
โฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือ 
เช่น โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และค าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชย ์
 ปัจจยัด้านบุคลากร พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ พนักงาน
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ธนาคารให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ พนกังานธนาคารมีการ
ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทเป็นล าดับแรกคือ พนักงานของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของลูกคา้ขณะเกิดเหตุ  
 ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมี
การออกกรมธรรม์ท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนักงานของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุ และมีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหวา่ง
รอด าเนินการเคลม เช่น มีรถให้ใชเ้วลาน ารถส่งซ่อม ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทเป็นล าดบัแรกคือ บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั
มีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว และการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทเป็นล าดบัแรก
คือ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านักงานท่ีทันสมยัในการให้บริการประกันภยั ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาทเป็นล าดับแรกคือ ธนาคารมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านักงาน ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 บาทเป็นล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่ง
พื้นท่ีการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 
 
 ส่วนที ่5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ 

 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเลือกซ้ือประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี  

1. ควรให้การบริการอย่างรวดเร็ว ให้ค  าแนะน าท่ี ถูกต้อง ช้ีแจงเง่ือนไขการ
ประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย  
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2. ควรมีบริการหลงัการขาย เช่น การสอบถามการบริการหลังการซ้ือประกันภยั
รถยนต ์ 

3. อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ของธนาคารพาณิชยค์วรต ่ากว่าบริษทัประกนัภยั 
เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัได ้ 

4. ควรประชาสัมพนัธ์การซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผา่นทางธนาคารพาณิชยใ์ห้มากข้ึน 
ตามล าดบั 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชย์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 
คน) ภาคสมัครใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อยล าดับแรกคือ 
เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ยุวพร พึงพฒัน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ มาตรฐานความคุม้ครองท่ีไดรั้บ
จากกรมธรรมมี์ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา 
บุญมาก (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภยั จ  ากัด (มหาชน) พบว่า การรับ
จ านวนทุนประกนัภยัท่ีเต็มวงเงินประกนัภยัเม่ือเกิดอุบติัเหตุมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบั
แรก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกัลญา บุญชูวงศ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการเลือกการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ พบวา่ เง่ือนไขความคุม้ครองเขา้ใจง่ายมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอาจเน่ืองมาจากผล
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 59.50 ซ้ือประกนัภยัรถยนตเ์พราะตอ้งการลดความ
กงัวลใจต่อความเสียหายของรถยนต์และทรัพยสิ์นภายในรถยนต์ และผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 
53.00 ตอ้งการลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบติัเหตุ ท าให้ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เร่ืองเง่ือนไขและ
มาตรฐานความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากการประกนัภยัรถยนตเ์ป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
เป็นล าดับแรกในการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์  ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจากเอกสารรายละเอียดเง่ือนไขความคุม้ครองจากบริษทัประกนัภยัมกัเขา้ใจ
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ยาก หากบริษทัประกนัภยัจดัท าเอกสารท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจง่ายจะท าใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายและ
มัน่ใจวา่ไดรั้บความคุม้ครองท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

2. ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) 
ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัยอ่ยล าดบัแรกคือ อตัราค่า
เบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ยุวพร พึงพฒัน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ เบ้ียประกนัภยัเหมาะสมมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา บุญมาก (2554) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัประเภทรถยนต์ของบริษทัไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบว่า มีส่วนลดอตัราค่าเบ้ีย
ประกันเม่ือช าระตรงก าหนดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดับแรก และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุกัลญา บุญชูวงศ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกการท า
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบว่า สามารถจ่ายผา่นบตัรเครดิตและสามารถผอ่นช าระไดด้อกเบ้ีย 
0% มีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นล าดับแรก ซ่ึงความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอาจ
เน่ืองมาจากอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัแตกต่างกนัตามประเภทของประกนัภยัและเง่ือนไขความคุม้ครอง 
ท าใหผู้ซ้ื้อประกนัภยัรถยนตต์อ้งพิจารณาเง่ือนไขความคุม้ครองอยา่งรอบคอบวา่เหมาะสมกบัอตัราค่า
เบ้ียประกันภยั ดงันั้นผูต้อบแบบสอบถามจึงให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรก ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจากบริษทัประกนัภยัรถยนต์มีจ  านวนมาก และมี
วธีิการจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์ตกต่างกนั ลูกคา้จึงมีโอกาสในการเลือกมากข้ึน ดงันั้นการ
ให้ส่วนลดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั  การแบ่งช าระค่าเบ้ียประกนัภยัผ่านบตัรเครดิต หรือการผอ่นช าระ
ดอกเบ้ีย 0% จึงเป็นปัจจยัท่ีผูซ้ื้อใหค้วามส าคญันอกเหนือจากอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัดว้ยเช่นกนั 

3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อย
ล าดบัแรกคือ ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวพร พึงพฒัน์ (2551) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ติดต่อสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัทไ์ดส้ะดวกมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นล าดบัแรก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกลัญา บุญชูวงศ ์(2556) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกการท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบวา่ ความหลากหลาย
ของช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรมมี์ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ปาณิสรา บุญมาก (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภยั จ  ากัด 
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(มหาชน) พบว่า สาขาและส านักงานใหญ่มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้มีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นล าดับแรก ซ่ึงความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอาจเน่ืองมาจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามต้องการความสะดวกในการติดต่อสอบถามเพื่อซ้ือประกันภยัรถยนต์ ดังนั้นความ
สะดวกในการติดต่อสอบถามท่ีสาขาธนาคาร การสอบถามทางโทรศพัท์ หรือช่องทางจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย จึงมีความส าคญัต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศึกษาการซ้ือประกนัภยัจาก
บริษทัประกนัภยัโดยตรง ซ่ึงบริษทัประกนัภยัไม่ไดมี้สาขามากเหมือนสาขาธนาคาร ท าให้การติดต่อ
สอบถามหรือซ้ือประกนัภยัรถยนต์ไม่ไดรั้บความสะดวกเท่ากบัการจ าหน่ายประกนัภยัรถยนต์ผ่าน
ธนาคาร ผลการศึกษาจึงไม่สอดคลอ้งกนั  

4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วน
บุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อย
ล าดบัแรกคือ การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจของธนาคาร เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวพร 
พึงพฒัน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกลัญา บุญชูวงศ์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
เลือกการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ พบวา่ ส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
ป้ายโฆษณา เชิญชวนใหต้ดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตมี์ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา บุญมาก (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์
การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัประเภทรถยนต์ของบริษทั
ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบวา่ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัภยัท่ีเป็นประโยชน์
ให้ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งอาจเน่ืองมาจากการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมัครใจผ่านส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพับ โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ จะช่วยให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามรับทราบบริการขายประกันภัยรถยนต์ได้ดียิ่งข้ึน ดังนั้ นผูต้อบแบบสอบถามจึงให้
ความส าคญัเป็นล าดบัแรก ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการศึกษาการซ้ือประกนัภยัจากบริษทัประกนัภยัโดยตรง ซ่ึงบริษทัประกนัภยั
จะติดต่อกบัผูซ้ื้อประกนัภยัเม่ือครบก าหนดประกนัภยัปีละคร้ัง ท าให้ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ไม่ได้
รับทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัรถยนต์จากบริษทัประกนัภยัจึง
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ให้ความส าคัญกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการประกันภัยท่ีเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 
คน) ภาคสมัครใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อยล าดับแรกคือ 
พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สุกัลญา บุญชูวงศ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกการท า
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ พบวา่ การให้บริการของพนกังานขายให้ขอ้มูลชดัเจนอธัยาศยัดีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา บุญมาก (2554) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัประเภทรถยนต์ของบริษทัไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัประเภทรถยนต์เป็นอย่างดีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบั
แรก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวพร พึงพฒัน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร 
พบวา่ ในกรณีท่ีประสบปัญหาพนกังานของบริษทัฯ สามารถแกไ้ขปัญหาให้ไดร้วดเร็วมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงความสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอาจเน่ืองมาจากในการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ผูต้อบแบบสอบถามจะให้ความส าคญัเร่ืองความรู้ของพนกังานขายเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัรถยนต ์และความสามารถในการอธิบายท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบั
ลูกคา้ ช่วยให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ได้ง่ายข้ึน ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนั้น อาจเน่ืองมาจากผูซ้ื้อประกันภยัให้ความส าคญักรณีท่ีประสบอุบัติเหตุจึง
ตอ้งการพนกังานเคลมของบริษทัประกนัภยัท่ีมีความสามารถแกไ้ขปัญหาให้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น
ความสามารถของพนกังานขายและพนกังานเคลมจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

6. ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อย
ล าดับแรกคือ การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ีธนาคารแจ้งไวก่้อนซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกลัญา บุญชูวงศ ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่อการเลือกการท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบวา่ ระยะเวลาในการจ่ายสินไหม
รวดเร็วมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดับแรก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุวพร 
พึงพฒัน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ การออกใหบ้ริการขณะลูกคา้ประสบเหตุ
รวดเร็วมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา 
บุญมาก (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
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ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัประเภทรถยนต์ของบริษทัไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบว่า รับเงินตรง
ตามใบเสร็จท่ีออกให้ลูกคา้มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องอาจเน่ืองมาจากหลังจากประสบอุบัติเหตุผู ้ซ้ือประกันภัยรถยนต์ต้องการให้บริษัท
ประกันภยัด าเนินการจ่ายค่าสินไหมรวดเร็ว ตรงตามเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีได้ตกลงกันเม่ือซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจากผูซ้ื้อ
ประกนัภยัรถยนต์ให้ความส าคญัต่อการให้บริการเม่ือเกิดอุบติัเหตุท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดังนั้ นการให้บริการเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว ตรงตาม
เง่ือนไขความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัรถยนตจึ์งมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

7. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วน
บุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัย่อย
ล าดบัแรกคือ ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการให้บริการดา้นการประกนัภยัรถยนต์อย่างชดัเจน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวพร พึงพฒัน์ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 
ส านักงานตกแต่งได้สวยงาม มีความโดดเด่น ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ปาณิสรา บุญมาก 
(2554)  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัประเภทรถยนตข์องบริษทัไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบวา่ มีห้องรับรอง
ลูกค้าและห้องน ้ าเพียงพอต่อการบริการลูกค้ามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดับแรก ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น อาจเน่ืองมาจากผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการซ้ือ
ประกันภยัรถยนต์ผ่านธนาคารไม่ได้ซ้ือผ่านบริษทัประกนัภยัโดยตรง ดังนั้นการแบ่งแยกบริการ
ประกนัภยัรถยนตจ์ากธุรกรรมอ่ืนๆ ของธนาคารจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชย ์มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจเป็นล าดบัแรก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ส่วนบุคคล 10 ล าดับแรกนั้น ปัจจยัย่อยล าดบัท่ี 1-3 เป็นปัจจยัย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเง่ือนไขความคุม้ครองของประกนัภยัท่ีมีผลต่อเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ เง่ือนไขความรับผิด
ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต /ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ และเง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
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ส่วนล าดบัท่ี 4 และ 5 เป็นปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัความมัน่ใจทางฐานะการเงิน ช่ือเสียง และ
ความน่าเช่ือถือของบริษัทประกนัภยั แสดงให้เห็นว่าผูซ้ื้อประกันภยัรถยนต์จะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์จากผูข้ายท่ีเสนอเง่ือนไขความคุม้ครองของประกนัภยัรถยนต์ท่ีดีกว่า และสนใจ
เร่ืองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนน้อยกวา่เง่ือนไขความคุม้ครองอีกดว้ย เน่ืองจากการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเม่ือเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตผ์ูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ี
บริษทัประกนัภยั ดงันั้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผา่นสาขาธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตจึ์งมี
ความส าคญันอ้ย 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล
ภาคสมคัรใจประเภท 1 เพราะตอ้งการลดความกงัวลใจต่อความเสียหายของรถยนต์และทรัพยสิ์น
ภายในรถยนต์ และลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีปัจจยัยอ่ยเร่ืองเง่ือนไขความรับผิดต่อ
ความเสียหายของตวัรถยนต์คนัเอาประกนัภยัมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล ของ
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี และกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามน้ีมีก าลงัซ้ือสูง
อาจใช้รถยนต์ท่ีมีมูลค่าสูงจึงให้ความส าคญัเร่ืองเง่ือนไขความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตวั
รถยนตอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 ปัจจยัด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัเร่ืองช่องทางการ
ช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตท่ี์หลากหลาย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัเร่ือง
อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บมากกวา่ 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความส าคัญเม่ือต้องการซ้ือประกันภัยรถยนต์
กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการช่องทางการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ท่ีติดต่อสะดวกซ่ึงธนาคาร
พาณิชยมี์ความไดเ้ปรียบในเร่ืองการติดต่อซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์่านสาขาของธนาคารท่ีหาง่ายและ
สะดวก  
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการให้บริการขาย
ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจของธนาคารผา่นส่ือต่างๆ เช่น แผน่พบั โทรทศัน์ 
ส่ือออนไลน์ ยงัน้อยเกินไป เพราะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารธนาคาร
พาณิชยใ์ห้บริการดา้นการขายประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจจากพนกังาน
ธนาคารแนะน า  
  ปัจจยัด้านบุคลากรมีความส าคญัต่อผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือประกันภัย
รถยนต์ทั้งพนกังานธนาคารและพนกังานบริษทัประกนั กล่าวคือ พนกังานธนาคารท่ีขายประกนัภยั
รถยนตต์อ้งมีความรู้เก่ียวกบัเง่ือนไขประกนัภยัรถยนต์ มีความสามารถในการอธิบายท่ีชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ส่วนพนกังานบริษทัประกนัภยัตอ้งมีความสามารถแกไ้ข
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ปัญหาเม่ือเกิดอุบติัเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นความสามารถของพนกังานขายและพนกังานเคลมจึงมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีความส าคัญเม่ือเกิดอุบัติเหตุ กล่าวคือผู ้ตอบ
แบบสอบถามต้องการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อบริษัทประกันภัย ความรวดเร็วในการ
แกปั้ญหาของเจา้หนา้ท่ีบริษทัประกนัภยัขณะเกิดเหตุ และมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว 
 ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงให้เห็นว่าส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพภายในธนาคารส่วนใหญ่ไดรั้บการดูแล ตกแต่ง จดัแบ่งพื้นท่ีอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามมาตรฐานแต่ละธนาคาร แต่ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองการแบ่งพื้นท่ีให้บริการ
ดา้นการประกนัภยัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคในจังหวัด
สมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมคัรใจผ่านช่องทาง
ธนาคารพาณิชย ์ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
 พนกังานธนาคารควรให้ค  าแนะน าและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขความคุม้ครอง
ของประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจแต่ละประเภทแก่ลูกคา้อยา่งละเอียดชดัเจน เช่น ความ
แตกต่างและเง่ือนไขความคุม้ครองของประกนัประเภทต่างๆ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในการซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 3 ล าดบัแรกเป็นปัจจยัเก่ียวกบัเง่ือนไข
ความคุม้ครองทั้งตวัรถยนต์ ชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ ตลอดจน
สินทรัพยข์องบุคคลภายนอก 
 นอกจากเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกัยภัยรถยนต์แล้วปัจจัย
เก่ียวกบับริษทัประกนัภยัเอง เช่น ความมัน่ใจทางฐานะการเงิน ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยั ก็มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตเ์ช่นกนั เน่ืองจากเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลล าดบัท่ี 4 
และ 5 จากปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรก ดงันั้นธนาคารควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์บริษทัประกนัภยั
รถยนต์ท่ีธนาคารเป็นตัวแทนจ าหน่ายประกันภัย เช่น โฆษณาท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกนัภยั สร้างความน่าเช่ือถือในดา้นการให้บริการ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง หรือโฆษณาท่ีแสดงถึงขั้นตอนการให้บริการเม่ือเกิดอุบติัเหตุท่ีสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้
ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อบริษทัประกนัภยัรถยนต์ท่ีทางธนาคารเป็นตวัแทนจ าหน่าย เน่ืองจากปัจจยั
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ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบับริษทัประกนัภยัมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก และปัจจยัย่อย
เร่ืองความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทัประกนัภยัมีผลเป็นล าดบัแรกต่อกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 ธนาคารพาณิชยค์วรเนน้การขายประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ซ่ึงเป็นประกนัภยัรถยนตท่ี์
ลูกค้าให้ความสนใจในเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีได้รับ  เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 82.00 เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลประเภท 1  
 ปัจจัยด้านราคา  
 ธนาคารพาณิชยค์วรก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจให้
เหมาะสมกบัวงเงินเอาประกนัและความคุม้ครองท่ีไดรั้บ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา
เร่ืองอตัราเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัความคุม้ครองมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก  
 ทั้งน้ีทางธนาคารพาณิชย์ควรมีส่วนลดอัตราค่าเบ้ียประกันภัยให้กับลูกค้า เช่น การ
ก าหนดส่วนหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัแบบขั้นบนัได โดยลูกคา้เก่าท่ีซ้ือประกนัภยัรถยนต์จะไดรั้บ
ส่วนลดเพิ่มข้ึนเม่ือซ้ือประกนัรถยนตต่์อเน่ืองกนัตามจ านวนปีท่ีท าประกนัภยักบัธนาคาร หรือไดรั้บ
ส่วนลดเม่ือมีการแนะน าเพื่อนให้มาซ้ือประกนัภยัรถยนต์กบัธนาคาร เป็นต้น เน่ืองจากปัจจุบนัมี
ตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตจ์  านวนมาก ลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลายหลาย หากเง่ือนไขความคุม้ครองท่ี
ได้รับเหมือนกนั ตวัแทนท่ีมีการให้ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัไดม้ากกว่าหรือมีขอ้เสนอท่ีดีกว่า จะมี
โอกาสในการขายมากกวา่ ดงันั้นการให้ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตจ์ะสามารถดึงดูดใจให้ลูกคา้
เกิดความสนใจท่ีจะท าประกันภยัรถยนต์ ส่วนในกรณีลูกค้าเก่าท่ีมีประวติัดีไม่มีการเรียกร้องค่า
สินไหมหากไดรั้บส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัจะท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีกบัธนาคารได ้ไม่คิดท่ีจะ
เปล่ียนใจไปท าประกนัภยักบัธนาคารหรือบริษทัประกนัภยัอ่ืน  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายเร่ืองติดต่อสาขาธนาคารได้
สะดวกมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่มีความได้เปรียบในเร่ืองของจ านวนสาขาท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ลูกคา้สามารถ
ติดต่อกบัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดอ้ยา่งสะดวก แต่ส าหรับธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและขนาด
เล็กซ่ึงมีจ านวนสาขาไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป็นขอ้เสียเปรียบ ดงันั้นธนาคารพาณิชยข์นาดกลางและ
ขนาดเล็กควรใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูซ้ื้อสามารถท าการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ไดต้ลอดเวลา 
 ธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของความสะดวกในการติดต่อระหว่าง
ธนาคารกบัลูกคา้ โดยเฉพาะเบอร์โทรศพัท์ท่ีให้ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการท า
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ประกันภยัรถยนต์ได้ตลอดเวลา สามารถโทรติดต่อได้ง่ายไม่เสียเวลา มีช่องทางการช าระค่าเบ้ีย
ประกนัท่ีหลากหลายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทั้งน้ีทางธนาคารควรมีแนวทางร่วมกบับริษทัประกนัภยั
โดยการเพิ่มช่องทางการติดต่อ-แจง้เหตุ หรือเพิ่มศูนยบ์ริการของบริษทัประกนัภยั เพื่อให้สอดคลอ้ง
ไปกบัการเพิ่มจ านวนสาขาของธนาคาร มีบริการ Call Center ติดต่อผ่านไปยงับริษทัประกนัภยัเพื่อ
ความสะดวกของลูกคา้กรณีท่ีตอ้งการแจง้อุบติัเหตุหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท าให้ลูกคา้เกิด
ความมัน่ใจว่าเม่ือซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผา่นทางธนาคาร หากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะมีศูนยบ์ริการของ
บริษทัประกนัภยัรองรับได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ
16.00 เห็นว่าการแจง้อุบติัเหตุกบัธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยัเป็นวิธีท่ีสะดวก และผูต้อบแบบสอบถาม
ร้อยละ 27.00 เห็นว่าการติดต่อผ่านธนาคารท่ีซ้ือประกนัภยัรถยนต์เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมเป็นวิธีท่ี
สะดวกเช่นกนั 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ธนาคารพาณิชยค์วรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการขาย
ประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้ารับทราบมากข้ึนผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ โบว์ชัวร์ และส่ือออนไลน์อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 56.00 รับทราบการขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านธนาคารพาณิชยจ์ากการแนะน า
ของพนกังานธนาคาร ซ่ึงผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของธนาคารมีหลากหลาย ท าให้พนกังานธนาคารอาจ
ไม่ได้แนะน าประกนัภยัรถยนต์ให้กบัลูกคา้ทุกราย การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย จะท าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบและสามารถจูงใจ
ให้มาเป็นผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตข์องธนาคารในอนาคตได ้ทั้งน้ีควรมีการโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์
ทั้งของธนาคารและบริษัทประกันภยัรถยนต์ท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายควบคู่ไปกับการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการใหบ้ริการขายประกนัภยัรถยนตข์องธนาคารใหลู้กคา้รับทราบดว้ย 
โดยเน้นข่าวสารเร่ืองการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว การโฆษณาการท างานของ 
Call Center เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ หรือการโฆษณาเง่ือนไขพิเศษในการประกนัภยัรถยนต์ การเพื่อสร้าง
การจดจ าและความเช่ือมัน่ในบริษทัประกนัภยัให้กบัลูกคา้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ การโฆษณา
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัรถยนตมี์ผลต่อการเลือก
ซ้ือประกันภัยรถยนต์ของกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ปี ส่วนการโฆษณาส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ีขายประกนัภยัรถยนตมี์ผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิง  
 ส าหรับการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากนั้นถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
ความเป็นท่ีรู้จกัและความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผ่านธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นทาง
ธนาคารควรให้ความส าคญัโดยการกระตุน้ให้ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์กบัทางธนาคารเกิด 
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“การบอกต่อ” ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้เก่าท่ีแนะน าลูกคา้ใหม่ 5-10% หรือการ
จดัท าบตัรสมาชิกหรือบตัรสะสมแตม้เพื่อเก็บสะสมแลกของรางวลั เพื่อให้ลูกคา้เก่าแนะน าให้ลูกคา้
ใหม่มาซ้ือประกนัภยัรถยนตก์บัทางธนาคาร เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย
ประกนัภยัรถยนตผ์า่นธนาคารพาณิชยใ์หม้ากข้ึน  
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 พนักงานธนาคารควรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัประกนัภยัรถยนตเ์ป็นอยา่งดี 
สามารถน าเสนอขอ้มูลให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจนในเร่ืองการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ประเภทต่างๆ เง่ือนไขความคุม้ครอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงบริการเพิ่มเติมท่ีลูกค้าจะ
ไดรั้บจากการซ้ือประกนัภยั เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรเร่ืองพนกังานธนาคารให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นล าดบัแรก ซ่ึงการคดัเลือกพนักงานเพื่อมาท าหน้าท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ ควรเป็น
บุคคลท่ีมีใจรักในงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความเคารพและให้บริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และมีทกัษะในการส่ือสารไดดี้ พูดจา
ชดัถอ้ยชดัค า มีไหวพริบ และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ยอ่ยเร่ืองพนักงานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท เป็นล าดับแรก อีกทั้ งทางธนาคารควรมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงานให้สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกคา้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจ และพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของทางธนาคาร 
 ส่วนบริษทัประกนัภยัรถยนต์นั้น พนักงานของบริษทัประกนัภยัรถยนต์ควรให้บริการ
ลูกคา้อยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีลูกคา้ประสบอุบติัเหตุ ตั้งแต่พนกังานรับแจง้เหตุหรือ Call Center รับเร่ือง
และแกไ้ขปัญหารวดเร็ว พนกังานเคลมเดินทางไปยงัจุดเกิดเหตุเพื่อแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
ตลอดจนพนักงานจ่ายค่าสินไหมตอ้งด าเนินการอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการให้บริการของพนักงาน
บริษทัประกนัภยัมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก และ
ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหา
ของลูกคา้ขณะเกิดเหตุมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ30-
39 ปี และกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทเป็นล าดบัแรก] 
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 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 พนักงานธนาคารควรแจ้งเง่ือนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
รับทราบอยา่งชดัเจน เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยเร่ืองการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแจ้งไว้ก่อนซ้ือประกันภัยรถยนต์มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นล าดบัแรก 
 บริษทัประกนัภยัรถยนต์ควรให้บริการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่การออกกรมธรรมก์าร
ให้บริการเม่ือมีการแจ้งอุบัติเหตุ จนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ควรมีช่องทางในการติดต่อท่ี
สะดวก Call Center รับเร่ืองและด าเนินการต่ออยา่งรวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่จ  าเป็นและ
ยุ่งยาก บริษทัประกนัภยัรถยนต์ควรก าหนดขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็ว 
โดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมแก่ลูกคา้ ควรอนุมติัจ่ายค่าสินไหมทดแทนดว้ยระยะเวลาอนั
สั้ นหลังจากท่ีได้มีการตกลงค่าเสียหายกับผู ้ซ้ือประกันภัยหรือคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทัประกนัภยั เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองบริษทัประกนัภยัท่ี
ธนาคารขายประกนัภยัมีขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็วมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์อง
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ30-39 ปี  
 บริษทัประกันภยัรถยนต์ควรเน้นการให้บริการกรณีลูกค้าเกิดอุบติัเหตุให้ดีท่ีสุดเพื่อ
สร้างความประทบัใจและใหเ้กิดการซ้ือต่อเน่ือง โดยเนน้ดา้นความรวดเร็วในการเดินทางไปให้บริการ
ลูกคา้ในท่ีเกิดเหตุของพนกังานเคลมหลงัรับแจง้อุบติัเหตุให้เป็นมาตรฐาน เช่น ก าหนดไวว้า่เหตุเกิด
ในเขตพื้นท่ีน้ีพนักงานเคลมจะเดินทางไปถึงภายในเวลาไม่เกินก่ีนาที การรับประกนัความแน่นอน 
เช่น พนกังานเคลมจะเดินทางไปถึงภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และพนกังานควรเตรียมเอกสารต่างๆ 
ประกอบการเคลมให้พร้อมบริการลูกคา้ เพื่อลดการเสียเวลาของลูกคา้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการของบริษทัประกนัภยัรถยนตมี์ผล
ต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมาก และความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อพนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณีเกิดเหตุมีผลเป็นล าดบัแรก
เท่ากบัการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆ ระหวา่งรอด าเนินการเคลมในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001-45,000 บาท 
 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นช่องทางธนาคารพาณิชยเ์ป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงใหเ้ห็น
ว่าส่ิงแวดล้อมทางกายภาพภายในธนาคารส่วนใหญ่ได้รับการดูแล ตกแต่ง จดัแบ่งพื้นท่ีอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐานของธนาคาร แต่เพื่อความสะดวกของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือประกนัภยั
รถยนต์ ทางธนาคารควรจดัพื้นท่ีให้บริการขายประกนัภยัให้เป็นสัดส่วน มีป้ายโฆษณา มีแผ่นพบั
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เตรียมให้ลูกค้า มีพนักงานท่ีสามารถให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์กับลูกค้าได้ เพื่อสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการภายในธนาคารให้มากข้ึน จึงควรมีการดูแลให้สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ มีการน าอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัมาให้บริการลูกคา้ นอกจากน้ีควรมีการ
จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น ้ าด่ืม หนงัสือพิมพ์ วารสารต่างๆ และเกา้อ้ีนั่งเพื่อให้บริการ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยัมีผล
ต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และมากกว่า 45,001 บาท ส่วนธนาคารมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน มีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตข์อง
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ30-39 ปี และกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
 
 



 
 

 108 

 
บรรณานุกรม 

 
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 2556. สถิติ จ านวนประชากรและบ้าน. [ระบบออนไลน์].      
                 แหล่งท่ีมา http://www.dopa.go.th. 
ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา. 2552.  การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพ :  
                  ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์. 2556. การตลาดบริการ Service Marketing. พิมพค์ร้ังท่ี14. กรุงเทพ : โรงพิมพ ์ 
                 ส.เอเชียเพรส (1989). 
ประวทิย ์ รังสรรคว์จิิตร. 2542 ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์น่ัง 
    ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยั   
                  หอการคา้ไทย  
ปาณิสรา บุญมาก 2554 ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ธุรกจิ  กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
                 ในการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกนัภัยจ ากดั (มหาชน)   
 การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ยวุพร  พึงพิพฒัน์. 2551 ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
                   เลอืกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในจังหวดัสมุทรสาคร การคน้ควา้แบบอิสระ 
                  บริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ศุนยว์จิยักสิกรไทย , 2556:ออนไลน์ 
ศูนยส์ารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2556.”ขอ้มูลโรงงาน”[ระบบ

ออนไลน์].แหล่งท่ีมา:http://userdb.diw.go.th/results1.asp.(สืบคน้วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.
2557). 

สุกลัญา  บุญชูวงศ ์วงศสุ์วฒัน์.2556 ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลอืกท าประกนัภัย 
 รถยนต์ภาคสมัครใจ การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจ.มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ. 
 สงขลา 
 ส านกังานสถิติแห่งชาติ  จ านวนประชากร การเกดิ และการตาย ทัว่ราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2555 - 2556   
                   [ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา http://service.nos.go.th. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั รายงานการรับประกนัภัย        
                    ตามจังหวดั  [ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา www.oic.or.th 



 
 

 109 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั.2553.ข้อมูลสถิติประกนัภัย  
                   หมวดการประกันวนิาศภัย [ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา www.oic.or.th 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั บทความเกีย่วกบัประกนั 
                     ทัว่ไป[ระบบออนไลน์].แหล่งท่ีมา www://insurancethailknowledge.blogspot.com 24 
เมษายน 2556 
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เลขท่ีแบบสอบถาม …………. 
 

แบบสอบถามเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาครในการ
เลอืกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ( ไม่เกนิ 7 คน )ภาคสมัครใจผ่านช่องทางธนาคารพาณชิย์ 

 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสมุทรสาครในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นช่องทางธนาคาร
พาณิชย์  เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นควา้แบบอิสระด้วยตนเอง ของนักศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาครค าตอบของท่านถือวา่มีคุณค่าอยา่งยิ่ง ขอ้มูลท่ี
ได้จากการศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
แบบสอบถามฉบับนีม้ีจ านวน  8  หน้า ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนต ์
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ของผูบ้ริโภคประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นบุคลากร  
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ 
ท่านพกัอาศยั/ท างาน อยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครหรือไม่ 
  ใช่    ไม่ใช่ ( จบการสอบถาม) 
ท่ีผา่นมาท่านเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นธนาคารพาณิชยห์รือไม่ 
   เคย    ไม่เคย ( จบการสอบถาม) 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกตรงกบัความเป็นจริง

มากท่ีสุด ถา้ไม่มีขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือก โปรดเขียนขอ้ความลงในช่องอ่ืน ๆ 
 
1.  เพศ 
 1.1   ชาย  1.2  หญิง 
 
2.  อาย ุ
 2.1   20-29 ปี   2.2   30-39 ปี                      2.3  40-49 ปี 
 2.4   50 ปีข้ึนไป 
 
3.  สถานภาพ 
 3.1   โสด   3.2   สมรส           3.3   หมา้ย/หยา่ร้าง 
 
4. อาชีพ 
 4.1   นกัศึกษา  4.2   พนกังานบริษทั          4.3   เจา้ของกิจการ 
 4.4   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4.5   เกษตรกร                      4.6   อาชีพอิสระ 
              4.7 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
 
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5.1 ไม่เกิน 15,000 บาท 5.215,001-30,000 บาท5.330,001-45,000 บาท                       
5.445,001-60,000 บาท      5.5  มากกวา่ 60,001 บาท 

 
6.  ระดบัการศึกษา 
 6.1   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 6.2   ปริญญาตรี 6.3   สูงกวา่ปริญญาตรี      
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนต ์
7.  เหตุใดท่านจึงซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 7.1   ลดความกงัวลใจในการใชร้ถใชถ้นน 
              7.2   ลดความกงัวลใจต่อความเสียหายของรถยนตแ์ละทรัพยสิ์นภายในรถยนต ์
              7.3   ลดภาระค่าใชจ่้ายในกรณีเกิดอุบติัเหตุ  
              7.4 การไดรั้บความคุม้ครองนอกเหนือจากการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั  
(ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัคือ ความคุม้ครองต่อความสูญเสียของชีวิต  ร่างกาย ของบุคคล 
ผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์ ) 
              7.5 อ่ืน ๆ....................................................................................... 
8.  ประเภทความคุม้ครองดา้นใดท่ีท่านใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการตดัสินใจท าประกนัภยั
รถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 
              8.1 ความรับผดิชอบชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ 
8.2   ความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
              8.3   ความรับผดิต่อความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
              8.4   ความรับผดิต่อความสูญหายหรือไฟไหมข้องตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั 
 
9. ท่านมีลกัษณะการขบัข่ีรถยนตแ์บบใด 
              9.1   ขบัชา้ๆไม่เร่งรีบ                         9.2   ขบัความเร็วปานกลาง ( 80 Km/hr )   
              9.3   ขบัค่อนขา้งเร็ว (100 Km/hr)      9.4   ขบัเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน  
9.5    ขบัเร็วมาก 
 
10. ท่านมีรถยนตส่์วนบุคคลก่ีคนั ท่ีท่านดูแลเร่ืองการท าประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 
             10.1   1 คนั  10.2 2 คนั  10.3 3 คนั  
             10.4   4  คนั  10.5 5 คนั  10.6  มากกวา่ 5 คนั 
 
11.  ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีธนาคารพาณิชยบ์ริการดา้นการขายประกนัภยัจากท่ีใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 11.1   วทิย ุ                                    11.2   โทรทศัน์ 11.3   แผน่ผบัโฆษณา 
 11.4   ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแนะน า     11.5    พนกังานธนาคารแนะน า 
 11.6   รถยนตโ์ฆษณาเคล่ือนท่ี      11.7   ส่ือออนไลน์ 
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12.  ส่วนใหญ่ท่านซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจผา่นธนาคารพาณิชยใ์ด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 12.1   ธนาคารกรุงเทพ      12.2   ธนาคารไทยพาณิชย ์      12.3   ธนาคารกรุงไทย 
 12.4 ธนาคารกสิกรไทย12.5   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา     12.6   ธนาคารทหารไทย 
 12.7   ธนาคารธนชาติ              12.8    ธนาคารเกียรตินาคิน         12.9 อ่ืน ๆ............ 
  
13. ส่วนใหญ่ท่านเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจประเภทใด  
            13.1 ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1                13.2   ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2  
13.3   ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3         13.4 ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4  
13.5   ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5                  13.6  ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2+    
            13.7  ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3+ 
 
14.  การช าระเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจแบบใดท่ีท่านสะดวกท่ีสุด 
 14.1 ช าระเงินสด             14.2   หกับญัชีเงินฝาก             14.3   ตดับตัรเครดิต 
 
15. ท่านเคยประสบอุบติัเหตุทางรถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนตห์รือไม่ 
              15.1 เคย                            15.2   ไม่เคย 
 
16. หากท่านเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนต ์ท่านจะติดต่อใครเป็น
ล าดบัแรก 
             16.1  พนกังานธนาคารท่ีท่านซ้ือประกนัภยั 
             16.2    เจา้หนา้ท่ีบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั  
              16.3    เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
              16.4   คนในครอบครัว 
              16.5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
17. ในกรณีท่านเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตห์รือไดรั้บความเสียหายต่อตวัรถยนตว์ธีิใด ท่ีท่านเห็นวา่
สะดวกท่ีสุด 
             17.1  โทรแจง้กบัพนกังานธนาคารท่ีท่านซ้ือประกนัภยั 
              17.2   โทรแจง้บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั 
              17.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
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18. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัวิธีใด ท่ีท่านเห็นวา่สะดวกท่ีสุด 
              18.1  ติดต่อกบัพนกังานธนาคารท่ีท่านซ้ือประกนัภยัรถยนต ์      
              18.2   ติดต่อกบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยัโดยตรง 
              18.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ส่วน
บุคคลภาคสมัครใจผ่านทางธนาคารพาณชิย์ ของผู้บริโภคประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  () ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ปัจจัย 
ระดับการมีผล 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1.  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคารท่ีขาย

ประกนัภยั 
     

2.  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยั 

     

3.  ประวติัในเร่ืองของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนกรณีเกิดเหตุของบริษทัประกนัภยั 

     

4.  ความมัน่ใจทางฐานะการเงินของบริษทั
ประกนัภยั 

     

5. เง่ือนไขความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย ของ
บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารภายในรถยนต์ 

     

6. เง่ือนไขความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

     

7. เง่ือนไขความรับผิดต่อความเสียหายของตวั
รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

     

8.  เง่ือนไขอายรุถยนตใ์นการรับประกนัภยั เช่น 
  บริษทั A รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 อายรุถไม่

เกิน 5 ปี  บริษทั B รับประกนัรถยนตป์ระเภท 1 
อายรุถไม่เกิน 7 ปี 
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ปัจจัย 
ระดับการมีผล 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

9.  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถท าผา่น
สาขาท่ีขายประกนัทุกสาขาของธนาคาร 

     

10.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านราคา      
1.  อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ

เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 
     

2.  สามารถช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคลภาคสมคัรใจไดห้ลายช่องทาง เช่น เงิน
สด ตดับญัชี หกัผา่นบตัรเครดิต 

     

3.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
1.  ติดต่อสาขาธนาคารไดส้ะดวก      
2.  สถานท่ีตั้งของธนาคารอยูใ่กลท่ี้ท างาน/บา้น/

แหล่งชุมชน 
     

3. ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารมีหลาย
ช่องทางเช่นโทรศพัท ์ E-Mail 

     

4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด      
1.  การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงการใหบ้ริการ

ขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจของธนาคารเช่น แผน่พบั โทรทศัน์ 
ส่ือออนไลน์ 

     

2. การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธนาคารท่ี
ขายประกนัภยัรถยนตผ์า่นส่ือเช่นโทรทศัน์  ส่ือ
ออนไลน์ 
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ปัจจัย 
ระดับการมีผล 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด(ต่อ)      
3. การโฆษณาส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั

ประกนัภยัท่ีธนาคารเป็นตวัแทนขายประกนัภยั
รถยนตผ์า่นส่ือเช่นโทรทศัน์  ส่ือออนไลน์ 

     

4. การโฆษณาถึงการใหบ้ริการของบริษทั
ประกนัภยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจเกิดความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ 

     

5.  ค  าแนะน าจากผูอ่ื้นท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นธนาคารพาณิชย ์

     

6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านบุคลากร      
1.  พนกังานธนาคารใหค้  าแนะน าและค าปรึกษา

อยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
     

2. พนกังานธนาคารมีการให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็วในขั้นตอนการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ 

     

3. พนกังานของบริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขาย
ประกนัภยัมีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาของ
ลูกคา้ขณะเกิดเหตุ 

     

4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ      
1. บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมีการ

ออกกรมธรรมท่ี์รวดเร็วและถูกตอ้ง 
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ปัจจัย 
ระดับการมีผล 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

2.  ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังานของ
บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยักรณี
เกิดเหตุ 

     

3. บริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารขายประกนัภยัมี
ขั้นตอนการจ่ายสินไหมท่ีรวดเร็ว 

     

4.  การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เป็นไปตามท่ีธนาคารแจง้ไวก่้อนซ้ือประกนัภยั
รถยนต ์

     

5. มีการชดเชยค่าเสียหายและบริการอ่ืนๆระหวา่ง
รอด าเนินการเคลม เช่น มีรถใหใ้ชเ้วลาน ารถ
ส่งซ่อม 

     

6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ      
1.  ธนาคารมีการจดัแบ่งพื้นท่ีการใหบ้ริการดา้น

การประกนัภยัรถยนตอ์ยา่งชดัเจน 
     

2.  ธนาคารมีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั       
3.  ธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

ธนาคาร เช่น การจดัวางอุปกรณ์ส านกังาน 
     

4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................      
 
ส่วนที่ 4ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจ
ผ่านช่องทางธนาคารพาณชิย์ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

******ขอขอบคุณทีท่่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ -นามสกุล นางสาวสุทธาทิพย ์ ค  าพาที 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  4  เมษายน  2530 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
สาขาส่ือสารมวลชนมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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