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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วน

บุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจประเภท 5 
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การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 โดย
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้รถยนต์ หรือ ผูค้รอบครองรถยนต ์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่และซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย โดยแบ่งเป็นผูท้  าประกนัภยัประเภท 2 พิเศษ (2 
พลสั) และผูท้  าประกนัภยัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) อยา่งละ 200 ราย แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
การจดัขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้(Cross-Tabulation)  

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 30-39 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท 

ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 ของผูใ้ช้
รถยนตส่์วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋ง ยีห่อ้โตโยตา้ 
มีอายุการใชง้านของรถอยูใ่นช่วง 7 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่จ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท 
มีอัตราทุนประกันอยู่ในช่วง 100,000-299,999 บาท โดยส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจาก
ตวัแทน/นายหนา้/พนกังาน และเคยท าประกนัภยัประเภทอ่ืนมาก่อน 
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ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนประสม
การตลาดด้านบุคลากร ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการบริการ ส่วนประสม
การตลาดดา้นราคา ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนประสมการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาดบริการ และส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 

ผลการศึกษาในแต่ละปัจจยัย่อยนั้ น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละปัจจยั ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการบริการ ให้
ความส าคัญกับในด้านผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุ้มครองท่ีเหมาะสม ส่วนประสม
การตลาดดา้นราคา ให้ความส าคญัในดา้นเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง ส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัในดา้นมีความสะดวกในการต่ออายกุรมธรรม ์
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ ให้ความส าคญัในดา้นมีการแจง้เตือนต่อ
ประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร ให้ความส าคญัในดา้นพนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเก่ียวกับตวัผลิตภณัฑ์ได้ชัดเจน ส่วนประสมการตลาดด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ใหค้วามส าคญัในดา้นมีศูนยรั์บแจง้การใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง และส่วน
ประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญัในดา้นสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน  
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ABSTRACT  

 
The purpose of this study was to explore the service marketing mix affecting 

personal car users in Mueang Chiang Mai district towards purchasing voluntary vehicle insurance 
type 5. The samples of this study consisted of personal car users or owners in Mueang Chiang 
Mai District who purchased voluntary vehicle insurance type 5. As the research instrument, the 
questionnaire was used to collect data from 400 samples. Of the 400 samples, 200 were Vehicle 
Insurance Type 2+ buyers and 200 were Vehicle Insurance Type 3+ buyers.  The data was 
analyzed by descriptive statistics namely frequency, percentage, mean and cross-tabulation.  
 The results of this study showed that most of the respondents were female, 30-39 
years old, single, graduated with Bachelor’s degree. They were company employees with monthly 
income of 10,000-20,000 baht.   
 The study of the respondents’ purchasing voluntary vehicle insurance type 5 showed 
that most used sedan cars and most chose Toyota. On average, they had been using the car for 7 
years or more. They mostly paid 5,000-7,000 baht for insurance premium. The sum insured was 
100,000-299,999 baht. Their exposure to insurance information was from insurance 
agents/brokers/employees and their own prior experience.   
 In terms of service marketing mix affecting personal car users in Mueang Chiang 
Mai District towards purchasing voluntary vehicle insurance type 5, the respondents rated the 
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overall marketing mix at the high level in the following order: process, people, product and 
service, price, place, promotion, and physical evidence. 
 From considering individual elements, the respondents highest rated marketing mix 
are as follows.  For product and service, the insurance policy coverage was appropriate. For price, 
the insurance premium matched the coverage.  For place, insurance policy renewal was 
convenient.  For promotion, there was notification before the expiration date.  For people, the 
staff were knowledgeable, understanding, and able to provide clear explanation about insurance 
products.  For process, 24-hour service centre was available.  For physical evidence, the insurance 
office was clean, safe and up to the standard. 

 


