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  สารบัญ 
                                         หนา 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคัดยอภาษาไทย                                                                                                            ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                                                                                                       ฉ 
สารบัญ                                                                                                                             ซ 
สารบัญตาราง                                                                                                                    ญ 
บทที่ 1  บทนํา          1 

  หลักการและเหตุผล                                             1 
  วัตถุประสงคของการศึกษา                  2 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                                                                               2 

 นิยามศัพท                                                                                                          2 

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ                                                              4 
หลักการประกนัภัย                                                                                   4   

              สวนประสมการตลาดบรกิาร                                                          8 
 แนวคดิคุณภาพในการใหบรกิาร       9        
              ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ                              10                                 
บทที่ 3  ระเบียบวิธกีารศึกษา                                                          14   
             ขอบเขตการศกึษา                                                         14                    
 ขอบเขตประชากร                                                                                  14 
 ขนาดตัวอยางและวธิีการคัดเลือกตวัอยาง                                                                     14 

  วิธกีารศึกษา                                 15           
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา                               15 
  การวิเคราะหขอมูล                                16 

บทที่ 4  ผลการศึกษา                                                             
       สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม                  

     ที่ทําประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร                         18                                 
   สวนที่  2   ขอมูลเกีย่วกับการใชรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

           ที่ทําประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร                          21          
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             สารบัญ (ตอ) 
 

                                           หนา 
   สวนที่  3   ขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีล 

      ตอการตดัสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใน 
       จังหวัดสมุทรสาคร         25 

   สวนที่  4    ขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีล 
       ตอการตดัสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใน 
       จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  
       ระดับการศกึษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดอืน      33 

บทที่ 5  สรุปผลการศกึษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ                                                                                  
 สรุปผลการศกึษา                                                                        120                             
 อภิปรายผลการศึกษา        137                               
             ขอคนพบ                                                                                   138 
             ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา        139 
บรรณานุกรม                                                                                                        141                               

ภาคผนวก  ก แบบสอบถาม       143
 ภาคผนวก  ข นิยามศัพทเพิม่เติม      150 
ประวัตผิูเขียน                                                    152                               
142142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

                ญ 

 

            สารบัญตาราง 
 

  ตาราง       หนา 
1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 18 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 19 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   19 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 20 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรถยนตที่ใชงานประจาํ 21 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของแบบ

ประกันภัย 
 

  21 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเบี้ยประกันภัยรถยนต

ตอป 
 

22 
10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทําประกันภัยรถยน

กับบรษิัทประกันภยั 
 

22 
11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลเกีย่วกับการ

ทําประกันภัยรถยนต 
 

23 
12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเรียกรองคาสินไหม

รถยนตเมื่อเกดิอุบัติเหตุ 
 

24 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเกิดอบุัติเหตุที่เปน 

ฝายผิด  
 

24 
14 แสดงสรุปคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยัสวนประสม  
 ทางการตลาดบริการ ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกนัภยัรถยนตภาคสมัครใจ          25 

15 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานผลิตภัณฑในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ 26 

16 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานราคาในการตัดสินใจเลอืกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 27 

17 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานการจดัจําหนายในการตดัสินใจเลือกซือ้ประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจ 28 



   

 

                ฎ 

 

            สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

  ตาราง       หนา 
18 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานการสงเสริมการขายในการตดัสินใจเลือกซื้อประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจ     29 

19 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 30 

20 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอ
ปจจัย ดานบุคคลากรในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

 
31 

21 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจยั  
 ดานกายภาพในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ 32 

22 แสดงคาเฉลีย่ ระดับความสําคัญตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบรกิาร  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 33 

23 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ   35 

24 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 36 

25 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 37 

26 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม 
การขาย ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 

 
38 

27 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ   39 

28 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคคลากร  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 40 

29 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกายภาพ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ 41 

30 แสดงคาเฉลีย่ ระดับความสําคัญตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบรกิาร  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ 42 

            



   

 

                ฏ 

 

            สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

  ตาราง       หนา 
31 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ     44 

32 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ     46 

33 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอายุ 

 
  48 

34 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการ
ขาย ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ

 
   50 

35 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ      52 

36 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคคลากร  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ    54 

37 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกายภาพ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาย ุ      56 

38 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ    58 

39 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ    60 

40 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ      62 

41 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การขาย ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตาม
สถานภาพ         

 
 

   63 
42 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ      65 

43 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ    67 



   

 

                ฐ 

 

            สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

  ตาราง       หนา 
44 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคคลากร  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ 69 

45 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานกายภาพ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ 71 

46 แสดงคาเฉลีย่ ระดับความสําคัญตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบรกิาร  
 ในการตัดสนิใจเลอืกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาชีพ 72 

47 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ  
 ในการตัดสนิใจเลือกซื้อประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอาชีพ 74 

48 แสดงคาเฉลีย่ ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
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