
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษา  ปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจในจังหวัด 

สมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือ กลุมตวัอยางที่ใช มีจํานวน 385 คน ทําการวิเคราะห
ขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวเิคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    ท่ีทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 57.9 และเพศชาย รอยละ 42.1 อายุ 
20- 30 ป มากที่สุด รอยละ 30.1 สถานภาพโสด รอยละ 55.1 อาชีพพนักงานบริษัท รอยละ28.1 มี
การศกึษาปรญิญาตรี รอยละ 34.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 22.9  
 
สวนท่ี 2    ขอมูลเก่ียวกับการใชรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร
ใจในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชรถกระบะ รอยละ 59.2 ซ้ือกรมธรรมประกันภัยรถยนต 
ประเภท 3 รอยละ 44.9 คาเบี้ยประกันภยัรถยนตตอป 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 33.2  ผาน
ตัวแทนประกนับรษิัทฯ รอยละ 39.5 รับทราบขอมูลจากนายหนาประกันภัย รอยละ 46.5 และเคย
เรยีกรองสินไหม รอยละ 57.7 โดยไมเคยเปนฝายผดิ รอยละ 48.3  

 
สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ      ท่ีมีผลตอการตดัสนิใจเลือกซ้ือ
ประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยทีใ่ชในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.97) โดยใหความสําคัญตอปจจยัในระดับมากทกุ
ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม (4.17)  ปจจัยดานสงเสริมการขายโดยรวม (4.06) ปจจยั
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ดานกระบวนการ โดยรวม (4.01) ปจจยัดานบุคลากรโดยรวม (3.97) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวม (3.95) ปจจยัชองทางการจําหนายโดยรวม (3.80) และปจจัยดานราคาโดยรวม (3.78)  
 
สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ     ท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกันภัยรถยนตภาคสมคัรใจในจังหวัดสมุทรสาคร     จําแนกตามเพศ     อายุ  สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
ตารางที่ 70 แสดงคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสาํคัญตอปจจัยยอยในการตัดสนิใจ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามเพศ  

 
ปจจัยสวนประสม      เพศ   

การตลาด ชาย คาเฉลีย่ หญิง คาเฉลีย่ 
 
ดานผลิตภัณฑ บริการเตือนตออายุ 

4.22 
มาก มาตาราฐานความคุมครอง 

4.22 
มาก 

 
ดานราคา เบี้ยประกันภัยเหมาะสม 

3.97 
มาก เบี้ยประกันภัยเหมาะสม 

3.92 
มาก 

 
ดานการจัดจําหนาย สอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก 

3.93 
มาก สอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก 

3.96 
มาก 

 
ดานการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี 

4.14 
มาก การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี 

4.14 
มาก 

 
ดานกระบวนการ ระยะเวลาสงมอบกรมธรรมรวดเร็ว 

4.16 
มาก ออกบริการขณะลูกคาประสบเหตุเร็ว 

4.08 
มาก 

ดานบุคคลากร 
กรณีประสบปญหา พนักงาน
สามารถแกไขปญหาใหไดรวดเร็ว 

4.25 
มาก 

กรณีประสบปญหา พนักงานสามารถ 
แกไขปญหาใหไดรวดเร็ว 

4.18 
มาก 

 
ดานกายภาพ สํานักงานตกแตงไดสวยงาม 

4.10 
มาก สํานักงานตกแตงไดสวยงาม 

3.95 
มาก 

 
จากตารางดังกลาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชายใหความสําคัญตอปจจยัสวน

ประสมทางการตลาดบริการในระดบัมากในทุกปจจยั คอื ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ คือการบริการ
เตือนตออายุ มีคาเฉลี่ย 4.22 ปจจัยยอยดานราคา คือเบีย้ประกนัภยัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.97 ปจจัย
ยอยดานการจดัจําหนาย คือการสอบถามขอมูลทางโทรศพัทสะดวก มคีาเฉลี่ย 3.93 ปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการขาย คือมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.14 ปจจัยยอยดานกระบวนการ 
คือระยะเวลาสงมอบกรมธรรมรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.16 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ กรณีประสบ
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ปญหา พนักงานสามารถแกไขปญหาใหไดรวดเรว็ มีคาเฉลี่ย 4.25 และปจจัยยอยดานกายภาพ คอื
สํานักงานตกแตงไดสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.10 

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากในทกุปจจัย คือ ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ คือมาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลี่ย 
4.22 ปจจัยยอยดานราคา คอืเบี้ยประกนัภยัเหมาะสม มคีาเฉลี่ย 3.92 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย 
คือการสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก มีคาเฉลีย่ 3.96 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คอืมี
การโฆษณาประชาสัมพนัธที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.14 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือออกบริการขณะลกูคา
ประสบเหตุเรว็ มีคาเฉลี่ย 4.08 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ กรณีประสบปญหา พนักงานสามารถ
แกไขปญหาใหไดรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.18 และปจจยัยอยดานกายภาพ คือสํานักงานตกแตงได
สวยงาม มีคาเฉลี่ย 3.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 71 แสดงคาเฉลี่ย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามอายุ 
ปจจัยสวนประสม         อายุ           

การตลาด ต่ํากวา 20 ป คาเฉลี่ย 20-30 ป คาเฉลี่ย 31-40 ป คาเฉลี่ย 41-50 ป คาเฉลี่ย 
มากกวา 50 ป        

ขึ้นไป คาเฉลี่ย 

ดานผลิตภัณฑ 
ความมีชื่อเสียงและ

นาเชือ่ถือ 
4.62       

(มากที่สุด) 
มาตรฐาน

ความคุมครอง 
4.27      

 (มาก) 
ความมีชื่อเสียง
และนาเชื่อถือ 

4.14      
(มาก) 

มาตรฐานความ
คุมครอง 

4.13       
(มาก) 

มาตรฐานความ
คุมครอง 

4.32      
 (มาก) 

ดานราคา 
เบี้ยประกัน
เหมาะสม 

3.68      
 (มาก) 

เบี้ยประกัน
เหมาะสม 

3.95      
 (มาก) 

เบี้ยประกัน
เหมาะสม 

3.92      
(มาก) 

เบี้ยประกัน
เหมาะสม 

3.86       
(มาก) 

เบี้ยประกัน
เหมาะสม 

3.74       
(มาก) 

ดานการจัดจําหนาย 

สํานักงาน
ครอบคลุมทุก

จังหวัด 
4.00      

(มาก) 

สํานักงาน
ครอบคลุมทุก

จังหวัด 
4.22       

(มาก) 

ติดตอสอบถาม
ขอมูลทาง
โทรศัพทได
สะดวก 

4.02      
(มาก) 

ติดตอสอบถาม
ขอมูลทาง
โทรศัพทได
สะดวก 

4.10       
(มาก) 

ติดตอสอบถาม
ขอมูลทางโทรศพัท

ไดสะดวก 

 
 
 

3.96       
(มาก) 

ดานการสงเสริม
การขาย 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธที่ด ี
และสวนลดเบี้ย

ประกัน 
4.18     

(มาก) 
สวนลดคาเบี้ย

ประกัน 
4.28      

(มาก) 
สวนลดคาเบี้ย

ประกัน 
4.24      

(มาก) 

สวนลดเบี้ย
ประกันในกรณี
ไมประสบเหตุ

ใดๆ 
3.95       

(มาก) 
การโฆษณา

ประชาสัมพันธที่ด ี
4.26       

(มาก) 

ดานกระบวนการ 
สงมอบกรมธรรม

ไดรวดเร็ว 
4.32     

(มาก) 
ออกบริการ
ลูกคารวดเร็ว 

4.12       
(มาก) 

ออกบริการลูกคา
รวดเร็ว 

4.36      
(มาก) 

จายสินไหม
รวดเร็ว 

4.10      
(มาก) 

สงมอบกรมธรรมได
รวดเร็ว 

4.07       
(มาก) 

ดานบุคลากร 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็วขณะ

ประสบเหตุ 
3.91   

  (มาก) 

พนักงาน
แกไขปญหา
รวดเร็วขณะ
ประสบเหตุ 

4.14       
(มาก) 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็ว
ขณะประสบเหตุ 

4.52 
(มาก
ที่สุด) 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็ว
ขณะประสบเหตุ 

4.05     
 (มาก) 

พนักงานและ
ตัวแทนดูแลเปน

อยางด ี
4.27       

(มาก) 

ดานกายภาพ 
สํานักงานตกแตง

สวยงาม 
4.06     

(มาก) 

สํานักงานหรือ
สาขามีที่อยู
ชัดเจน 

4.17      
 (มาก) 

สํานักงานมี
ชื่อเสียงด ีมีที่อยู
ชัดเจนและ

ตกแตงสวยงาม 
3.98      

(มาก) 
บริษัทฯมีชือ่เสียง

ดี 
4.17      

(มาก) 
สํานักงานตกแตง

สวยงาม 
4.01       

(มาก) 
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จากตารางดังกลาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทกุปจจัย แตปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ คือ ความมี
ช่ือเสียงและนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.62 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 3.68 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ สํานักงานครอบคลมุทกุจังหวัด มีคาเฉลี่ย 4.00 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดแีละสวนลดคาเบี้ยประกัน มี
คาเฉลี่ย 4.18 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรมไดรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.32 ปจจัยยอย
ดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 3.91 และ ปจจัยยอยดาน
กายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.06 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ 20-30 ป ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากในทกุปจจัย ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ คือ มาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลี่ย
4.27 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.95 ปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย คือ 
สํานักงานครอบคลุมทุกจังหวัด มีคาเฉลี่ย 4.22 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดคา
เบี้ยประกัน มคีาเฉลี่ย 4.28 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออกบรกิารลกูคาไดรวดเร็ว มีคาเฉลีย่ 
4.12 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.14 และ 
ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.17 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ 31-40 ป ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากที่สุด ไดแก ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะ
ประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.52 และใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ คือ 
ความมีช่ือเสียงและนาเชื่อถอื มีคาเฉลีย่ 4.14 ปจจยัยอยดานราคา คือ เบีย้ประกนัเหมาะสม มีคาเฉลีย่ 
3.92 ปจจัยยอยดานการจัดจาํหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศพัทไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.02 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดคาเบี้ยประกัน มีคาเฉลี่ย 4.24 ปจจัยยอยดาน
กระบวนการ คือ ออกบริการลกูคาไดรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.36 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ 
สํานักงานมีช่ือเสียงดี มีที่อยูชัดเจนและตกแตงสวยงาม มคีาเฉลี่ย 3.98 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ 41-50 ป ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากในทกุปจจัย ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ คือ มาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลี่ย
4.13 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.86 ปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย คือ 
ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก มีคาเฉลีย่ 4.10 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ 
สวนลดคาเบี้ยประกันในกรณีไมประสบเหตุใดๆ มีคาเฉลี่ย 3.95 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ 
จายสินไหมรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.10 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเร็วขณะ
ประสบเหตุ มคีาเฉลี่ย 4.05 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ บริษัทฯมช่ืีอเสียงดี มีคาเฉลี่ย 4.17 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายมุากกวา 50 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบรกิารในระดับมากในทกุปจจยั ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ คือ มาตรฐานความคุมครอง มี
คาเฉลี่ย 4.32 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.74 ปจจัยยอยดานการจัด
จําหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.96 ปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสมัพันธทีด่ี มีคาเฉลี่ย 4.26 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ 
สงมอบกรมธรรมไดรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.07 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ พนักงานและตัวแทนดูแล
เปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 4.27 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.01 
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ตารางที่ 72 แสดงคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถามที่ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามสถานภาพ 
   
ปจจัยสวนประสม สถานภาพ 

การตลาด โสด คาเฉลี่ย สมรส คาเฉลี่ย หยาราง คาเฉลี่ย 
หมาย(คูสมรส
เสียชีวิต) คาเฉลี่ย 

ดานผลิตภัณฑ 

มาตรฐานความ
คุมครองจาก
กรมธรรม 

4.17    
(มาก) 

ความมีช่ือเสียง
และนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

4.40      
(มาก) 

ความมีช่ือเสียง
และนาเชื่อถือ
ของบริษัท 

4.48      
(มาก) 

ความคุมครอง
หลากหลาย 

4.67     
 (มากที่สุด) 

ดานราคา 
เบี้ยประกันภัย
เหมาะสม 

3.88    
(มาก) 

เบี้ยประกันภัย
เหมาะสม 

3.99      
(มาก) 

เบี้ยประกันภัย
เหมาะสม 

4.10      
(มาก) 

เบี้ยประกันภัย
เหมาะสม 

4.33     
(มาก) 

ดานการจัด
จําหนาย 

สามารถติดตอ
ทางโทรศัพทได
สะดวก 

4.04   
(มาก) 

สามารถติดตอ
ทางโทรศัพท
ไดสะดวกและ
สํานักงานมาก 

3.94      
(มาก) 

สํานักงานมาก 
ครอบคลุมทุก
จังหวัด 

4.13      
(มาก) 

ตัวแทนมา
แนะนําขอมูล
เก่ียวกับการทํา
ประกันภัย 

 
 
 

4.67      
(มากที่สุด) 

ดานการสงเสริม
การขาย 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธท่ี
ดี 

4.13    
(มาก) 

สวนลดคาเบี้ย
ประกัน 

4.18      
(มาก) 

สวนลดคาเบี้ย
ประกัน 

4.19      
(มาก) 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
ท่ีดี 

 
4.67     

 (มากที่สุด) 

ดานกระบวนการ 
ออกบริการลูกคา
รวดเร็ว 

4.08    
(มาก) 

สงมอบ
กรมธรรมได
รวดเร็ว 

4.26      
(มาก) 

ตรวจสอบเบี้ย
ประกันรวดเร็ว 

4.26      
(มาก) 

จายสินไหม
รวดเร็ว 

4.67     
 (มากที่สุด) 

ดานบุคลากร 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็ว
ขณะประสบเหตุ 

4.20    
(มาก) 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็ว
ขณะประสบ

เหตุ 
4.18      

(มาก) 

พนักงานแกไข
ปญหารวดเร็ว
ขณะประสบเหตุ 

4.45      
(มาก) 

พนักงานให
คําแนะนําและ
ดูแลเปนอยางดี 

4.33     
(มาก) 

ดานกายภาพ 
สํานักงานตกแตง

สวยงาม 
4.00    

(มาก) 
สํานักงาน

ตกแตงสวยงาม 
4.02      

(มาก) 
สํานักงานมีท่ีอยู

ชัดเจน 
4.39      

(มาก) 

สํานักงานมีท่ี
อยูชัดเจนและ
มีช่ือเสียงดี 

4.33     
(มาก) 
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จากตารางดังกลาวพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทกุปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  คือ มาตรฐาน
ความคุมครอง มีคาเฉลี่ย 4.17 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.88 ปจจัย
ยอยดานการจดัจําหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก มีคาเฉลีย่ 4.04 ปจจยัยอย
ดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธทีด่ี มีคาเฉลี่ย 4.13 ปจจัยยอยดาน
กระบวนการ คือ ออกบริการลกูคาไดรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.08 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงาน
แกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.20 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงาน
ตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.00 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากในทกุปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมีช่ือเสียงและนาเชื่อถือ มี
คาเฉลี่ย 4.40 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.99 ปจจัยยอยดานการจัด
จําหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวกและสํานกังานมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 ปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบี้ยประกนั มีคาเฉลี่ย 4.18 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คอื 
สงมอบกรมธรรมไดรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.26 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ พนกังานแกไขปญหา
รวดเร็วขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.18 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม 
มีคาเฉลี่ย 4.02 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหยาราง ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบรกิารในระดับมากในทกุปจจยั ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมีช่ือเสียงและ
นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.48 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.10 ปจจัยยอย
ดานการจดัจําหนาย คือ สํานักงานมากครอบคลุม มีคาเฉลี่ย 4.13 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย 
คือ สวนลดเบีย้ประกนั มีคาเฉลี่ย 4.19 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ตรวจสอบเบีย้ไดรวดเรว็ มี
คาเฉลี่ย 4.26 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 
4.45 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานกังานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลีย่ 4.39 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหมาย ใหความสาํคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากที่สุด ไดแก ปจจยัยอยดานผลิตภัณฑ  คือ ความคุมครองหลากหลาย ปจจัยยอย
ดานการจดัจําหนาย คือ ตัวแทนแนะนําขอมูล ปจจยัยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ ปจจยัยอยดานกระบวนการ คือ จายสนิไหมไดรวดเรว็ มีคาเฉลีย่เทากนั คือ 4.67 
และใหความสาํคัญในระดับมาก ไดแก ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม ปจจัยยอยดาน
บุคลากร คือ พนักงานใหคําแนะนําและดแูลเปนอยางดี และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมี
ที่อยูชัดเจนและชื่อเสียงดี มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.33 
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จากตารางดังกลาว พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพเจาของกิจการ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ 
มาตรฐานความคุมครองและความหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.20 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนั
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.26 ปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย คือ ตัวแทนแนะนําขอมลู มีคาเฉลี่ย 3.93 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.35 ปจจัยยอยดาน
กระบวนการ คือ ตรวจสอบเบี้ยประกันรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.15 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ พนกังาน
แกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.03 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมี
ช่ือเสียงดี มีคาเฉลี่ย 3.92 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชพีขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากในทกุปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมีช่ือเสียงและนาเชื่อถือ มี่
คาเฉลี่ย 4.33 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.97 ปจจัยยอยดานการจัด
จําหนาย คือ สํานักงานเปดใหบริการทุกวนั มีคาเฉลี่ย 3.99 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คอื 
การโฆษณาประชาสัมพนัธที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.11 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรม
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.18 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนกังานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มี
คาเฉลี่ย 4.25 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.09 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบรษิทั ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบรกิารในระดับมากในทกุปจจยั ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คอื มาตรฐานความคุมครอง มี่
คาเฉลี่ย 4.35 ปจจัยยอยดานราคา คือ ผอนชําระเบี้ยได มีคาเฉลี่ย 3.89 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย 
คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก มีคาเฉลีย่ 4.16 ปจจยัยอยดานการสงเสริมการขาย คือ 
สวนลดคาเบี้ยในกรณีไมประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.23 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออกบริการ
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.10 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนกังานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มี
คาเฉลี่ย 4.44 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.16 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชพีพนักงานรฐัวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการ ตลาดบรกิารในระดับมากในทุกปจจัย ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมีช่ือเสียงและ
นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.16 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.78 ปจจัยยอย
ดานการจดัจําหนาย คือ สํานักงานเปดใหบริการทุกวัน มีคาเฉลี่ย 4.05 ปจจัยยอยดานการสงเสรมิ
การขาย คือ สวนลดเบีย้ประกัน มีคาเฉลี่ย 4.18 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออกบรกิารรวดเรว็ 
มีคาเฉลี่ย 4.11 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 
4.14 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานกังานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลีย่ 4.00 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชพีเกษตรกร ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากที่สุด ไดแก ปจจยัยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ
ที่ดี มีคาเฉลีย่มากที่สุด 4.60 และใหความสําคัญในระดบัมาก ไดแก ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ 
มาตรฐานความคุมครองและเตือนตออายุ มี่คาเฉลี่ย 4.20 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนั
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.40 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ ตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศพัท
สะดวก มีคาเฉลี่ย 4.20 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออกบรกิารรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 4.40 ปจจัยยอย
ดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.20 และ ปจจัยยอยดาน
กายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.00 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชพีอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการในระดบัมากที่สุด ไดแก ปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย คือ ติดตอสะดวกใกลแหลงชุมชน มี
คาเฉลี่ยมากทีสุ่ด 4.50 และใหความสําคัญในระดบัมาก ไดแก ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมี
ช่ือเสียงและความหลากหลาย มี่คาเฉลีย่ 4.00 ปจจัยยอยดานราคา คือ ผอนชําระคาเบี้ยได มีคาเฉลีย่ 
4.00 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบี้ยประกนั มีคาเฉลี่ย 3.50 ปจจัยยอยดาน
กระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรมรวดเรว็ มีคาเฉลีย่ 3.75 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ ความ
นาเชื่อถือของตัวแทน มีคาเฉลี่ย 3.50 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มี
คาเฉลี่ย 3.75 
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จากตารางดังกลาว พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา ให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากทีสุ่ด ไดแก ปจจยัยอยดาน
ผลิตภณัฑ  คอื มาตรฐานความคุมครองและความหลากหลาย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 ปจจัยยอย
ดานราคา คือเบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 ปจจยัยอยดานการจดัจําหนาย คือ 
สํานักงานครอบคลมุและตวัแทนแนะนําขอมูล มีคาเฉลีย่มากที่สุด 4.50 ปจจัยยอยดานการสงเสริม
การขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธทีด่ี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 5.00 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ 
ตรวจสอบเบี้ยและกรมธรรมรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงาน
ใหคําแนะนําเรื่องการประกนั มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 และใหความสาํคัญระดับมาก ไดแก ปจจัย
ยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลีย่ 4.00 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสม ทางการตลาดบริการในระดบัมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดานผลติภัณฑ  คือ มาตรฐานความ
คุมครอง มีคาเฉลี่ย 4.36 ปจจยัยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.89 ปจจยัยอยดาน
การจัดจําหนาย คือ ตัวแทนแนะนําขอมลู มีคาเฉลีย่ 3.75 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ 
สวนลดเบี้ยกรณีไมประสบเหตุใดๆ มีคาเฉลี่ย 4.00 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออกใหบรกิาร
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ย  3.89 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนกังานดแูลอยางดี มีคาเฉลี่ย 3.96 และ ปจจัย
ยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลีย่ 4.32 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทกุปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  คือ ความ
คุมครองหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.27 ปจจยัยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.94 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.12 ปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสมัพันธทีด่ี มีคาเฉลี่ย 4.10 ปจจัยยอยดาน
กระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรมรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย  4.06 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงาน
แกไขปญหาไดรวดเรว็ขณะประสบเหตุ มคีาเฉลี่ย 4.10 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงาน
ตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.25 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศกึษาระดับอาชวีศึกษา/อนุปรญิญา ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทกุปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  คือ มาตรฐาน
ความคุมครองและเตือนตออายุ มีคาเฉลีย่ 4.28 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 4.07 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ สํานักงานเปดบริการทุกวัน มีคาเฉลี่ย 3.94 ปจจยั
ยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบี้ยประกนั มีคาเฉลี่ย 4.29 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คอื 
ออกบริการรวดเรว็ มีคาเฉลีย่  4.26 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหาไดรวดเรว็ขณะ
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ประสบเหตุ มคีาเฉลี่ย 4.42 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 
4.06 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทาง การตลาดบรกิารในระดับมากในทุกปจจัย ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความมีช่ือเสียง มี
คาเฉลี่ย 4.28 ปจจัยยอยดานราคา คือ ผอนชําระเบี้ยประกันได มีคาเฉลี่ย 3.98 ปจจยัยอยดานการจดั
จําหนาย คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก มีคาเฉลีย่ 4.04 ปจจัยยอยดานการสงเสริม
การขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.22 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ออก
บริการรวดเร็ว มีคาเฉลีย่  4.16 ปจจยัยอยดานบุคลากร คือ พนกังานแกไขปญหาไดรวดเรว็ขณะ
ประสบเหต ุมคีาเฉลี่ย 4.30 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมีที่อยูชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.88 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปรญิญาตรี ใหความสําคัญตอปจจยัสวน
ประสมทางการตลาดบริการในระดบัมาก ไดแก ปจจยัยอยดานผลิตภณัฑ  คือ ความคุมครองหลาก 
หลาย มีคาเฉลีย่ 3.70 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ ตดิตอไดสะดวกใกลแหลงชมุชน มีคาเฉลีย่ 
3.50 ปจจยัยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบี้ยกรณไีมประสบเหตุใดๆ มีคาเฉลีย่ 3.70 
ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ จายสินไหมรวดเรว็ มคีาเฉลี่ย  4.10 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ 
พนักงานแนะนําเรื่องการประกัน มีคาเฉลีย่ 3.80 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานกังานมีทีอ่ยู
ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.00 และใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก  ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ย
ประกันถูก มีคาเฉลี่ย 3.40 
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จากตารางดังกลาว พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 
15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบรกิารในระดับมากในทกุปจจัย 
ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ บรกิารเตือนตออายุ มีคาเฉลีย่ 4.26 ปจจยัยอยดานราคา คอื เบี้ยประกัน
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.90 ปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย คือ สํานักงานเปดบริการทกุวัน มีคาเฉลีย่ 
4.15 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธทีด่ี มีคาเฉลี่ย 4.12 ปจจัย
ยอยดานกระบวนการ คือ ออกใหบริการรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย  4.34 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ 
พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลีย่ 4.44 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ 
สํานักงานตกแตงสวยงาม มคีาเฉลี่ย 4.09 

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลีย่ตอเดือนอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดาน
ผลิตภณัฑ  คือ มาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลีย่ 4.29 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบีย้ประกัน
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.01 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ ตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศพัท
สะดวก มีคาเฉลี่ย 3.90 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ การโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี มี
คาเฉลี่ย 4.24 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ ตรวจสอบเบี้ยรวดเร็ว มคีาเฉลี่ย  4.08 ปจจยัยอยดาน
บุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเร็วขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.21 และ ปจจัยยอยดาน
กายภาพ คือ สํานักงานมีช่ือเสียงดี มีคาเฉลีย่ 4.14 

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 25,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดาน
ผลิตภณัฑ  คือ มาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลีย่ 4.14 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบีย้ประกัน
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.90 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ ตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศพัท
สะดวก มีคาเฉลี่ย 4.06 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบีย้ประกัน มีคาเฉลี่ย 4.02 
ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรมรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย  4.12 ปจจัยยอยดานบุคลากร 
คือ พนักงานดูแลอยางดี มคีาเฉลี่ย 3.90 และ ปจจัยยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานมีช่ือเสียงดี มี
คาเฉลี่ย 3.95  

ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลีย่ตอเดือนอยูระหวาง 25,001 – 30,000 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดับมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดาน
ผลิตภณัฑ  คอื ความมีช่ือเสียง มีคาเฉลีย่ 4.48 ปจจยัยอยดานราคา คือ เบี้ยประกันเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 4.13 ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย คือ สํานกังานครอบคลุม มีคาเฉลี่ย 4.08 ปจจยัยอยดาน
การสงเสริมการขาย คือ สวนลดเบีย้ประกัน มีคาเฉลีย่ 4.38 ปจจยัยอยดานกระบวนการ คือ 
ตรวจสอบเบี้ยประกันรวดเรว็ มีคาเฉลีย่  4.14 ปจจัยยอยดานบุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหา
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รวดเร็วขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.34 และ ปจจยัยอยดานกายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม 
มีคาเฉลี่ย 4.37  

 ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนอยูมากกวา 30,000 บาท ขึน้ไป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในระดบัมากในทุกปจจยั ปจจัยยอยดานผลิตภณัฑ  คือ 
มาตรฐานความคุมครอง มีคาเฉลี่ย 4.20 ปจจัยยอยดานราคา คือ เบี้ยประกนัเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 
3.69 ปจจยัยอยดานการจัดจาํหนาย คือ ตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.22 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย คือ ไดรับสวนลดเบี้ยประกันในกรณีไมเกิดเหตุใดๆ มีคาเฉลีย่ 
4.22 ปจจัยยอยดานกระบวนการ คือ สงมอบกรมธรรมรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย  4.20 ปจจัยยอยดาน
บุคลากร คือ พนักงานแกไขปญหารวดเรว็ขณะประสบเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.14 และ ปจจัยยอยดาน
กายภาพ คือ สํานักงานตกแตงสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.10 
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. ดานผลิตภณัฑ  
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานผลติภัณฑโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณา

ในรายละเอียดแลว พบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ
มาตรฐานความคุมครองที่ไดรับจากกรมธรรม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของประวิทย รังสรรควจิิตร 
(2542:สารนพินธ) คือเรื่องความเหมาะสมระหวางความคุมครองกับเบี้ยประกนั ซ่ึงเปนขอหนึ่งใน
ปจจัยที่มีอิทธพิล ในระดับสงูตอการตดัสินใจทําประกันภยั 
 

2. ดานราคา  
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานราคาโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดแลว     พบวาปจจัยยอยทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ เบี้ย
ประกัน ภัยเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนกีร ไชยทองทิพย(2547) และงานวิจยัของลือ
ชัย ศรีงิว้ราย (2549) คือ เรื่องเบีย้ประกนั ซ่ึงเปนขอหนึ่งในปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจทาํ
ประกันภัย 

 
3. ดานการจัดจําหนาย 
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานชองทางการจําหนายโดยรวม อยูในระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดแลว พบวา ปจจัยยอยทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดบั
แรก คือการตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก ซ่ึงไมสอดคลองกบังานวิจยัของ ประวิทย 
รังสรรควิจิตร (2542 : สารนิพนธ)  สุรพันธ อรชุน (2546) รัชนีกร ไชยทองทิพย(2547) ประเสริฐ
สิทธิ์ อมรไตรภพ (2547) และ ลือชัย ศรงีิ้วราย (2549) เนือ่งจากมีแตตดิตอผานชองทางตัวแทน  
 

4. ดานการสงเสริมการขาย 
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานการสงเสริมการขายโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวาปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ 
การโฆษณาประชาสัมพนัธที่ดี ทําใหเกดิความเชื่อมั่นตอการตดัสินใจทําประกนัภยัรถยนต ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจยัของ ประวิทย รังสรรควิจติร (2542 : สารนิพนธ) ซ่ึงสัมภาษณ ผูจัดการหรอืผู
บริหารงานดานประกันภยัรถยนตของบรษิัทประกนัวนิาศภัยกลุมตวัอยาง พบวา การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ของบริษัทประกันวินาศภัยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดตอการตดัสินใจทํา
ประกันภัยรถยนต  
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5. ดานกระบวนการ 
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานกระบวนการโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คอื 
การออกให บรกิารขณะผูบรโิภคประสบเหตุรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ ประวิทย 
รังสรรควิจิตร (2542 : สารนพินธ) คือการไมตองกังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การใหบรกิารที่ดขีองบริษทั
ประกันวินาศภัยเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ งานวิจยัของรัชนกีร ไชยทองทิพย (2547)  คือ เจาหนาที่ไปถึงที่
เกิดอุบัติเหตุเรว็ งานวิจัยของลือชัย ศรีงิว้ราย (2549) คือผูตอบแบบสอบถามตองการทําประกันภัย
กับบรษิัทที่มีความมั่นคงนาเชื่อถือ และตองการบริการทีส่ะดวก รวดเรว็ 

 
6. ดานบุคลากร 
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานกระบวนการโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คอื 
ในกรณีที่ทานประสบปญหา พนักงานของบริษัทฯสามารถแกไขปญหาใหทานไดรวดเรว็ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจยัของลอืชัย ศรีงิว้ราย (2549) คือผูตอบแบบสอบถามตองการทาํประกันภัยกบั
บริษัทที่มีความมั่นคงนาเชื่อถือ และตองการบริการที่สะดวก รวดเรว็ 

 
7. ดานกายภาพ 
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญตอดานกายภาพโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณา

ในรายละเอียดแลว พบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ 
สํานักงานตกแตงไดสวยงาม มีความโดดเดน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของประวทิย รังสรรค
วิจิตร (2542 : สารนิพนธ)  สุรพันธ อรชุน (2546) รัชนกีร ไชยทองทพิย(2547) ประเสริฐสิทธิ์ อมร
ไตรภพ (2547) และ ลือชัย ศรงีิ้วราย (2549)  เนื่องจากงานวิจยับุคคลอื่นไมไดพูดถึงลกัษณะ
กายภาพในดานการตกแตงสํานักงาน 

 
ขอคนพบ 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงและเพศชายใหความสําคัญกับปจจยัยอยดาน
กระบวนการแตกตางกัน เพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องการออกบรกิารขณะทีลู่กคาประสบเหตุได
รวดเร็วเปนลําดับแรก ในขณะที่เพศชายใหความสําคัญในเรื่องระยะเวลาสงมอบกรมธรรมทีร่วดเร็ว 
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 2.  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายตุ่ํากวา 30 ป ใหความสําคัญในปจจยัยอยดานการจัด
จําหนายในเรือ่งสํานักงานครอบคลุมทกุจงัหวัดมากที่สุด สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต 31 
ปขึ้นไปใหความสําคัญในเรือ่งการตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก  
 3. ผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงานบริษัท และอาชพีอิสระใหความสําคัญมาก
ที่สุดในปจจัยยอยดานราคาในเรื่องการผอนชําระคาเบี้ยประกันได ในขณะที่เจาของกจิการ 
ขาราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร จะใหความสําคัญในเรื่องเบี้ยประกันทีเ่หมาะสม 
     4. ผูตอบแบบสอบถามที่สถานภาพโสด ใหความสําคัญในปจจัยยอยดานการสงเสริม
การขายในเรื่องมีการโฆษณาประชาสัมพนัธที่ดเีปนลําดับแรก ในขณะทีผู่ตอบแบบสอบถามที่
สถานภาพสมรส ใหความสาํคัญในเรื่องสวนลดเบีย้ประกันภยั 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 
      1. ปจจัยยอยทางดานกระบวนการ มจีัดทําโฆษณาเพื่อส่ือสารใหผูตอบแบบสอบถาม
เพศหญิงรับรูในเรื่องความคุมครองและการไดรับบริการที่รวดเร็วในขณะที่ประสบเหตุ เชนบรษิทั
มีการนําเทคโนโลยี GPS มาใชในการหาจุดเกดิเหตุ และการทํา e-claim เพื่อลดเวลาในการบริการ
และสามารถสงขอมูลกลับมายังศูนยกลางไดเร็ว โดยลูกคาสามารถนาํรถเขาอูซอมไดทันที สวนเพศ
ชายสามารถดแูลตวัเองเมื่อประสบเหตุในเบื้องตนเองได จึงตองการรบัทราบวามีความคุมครองตาม
กรมธรรมแลวเทานั้น จึงใสใจความรวดเรว็ในการไดรับกรมธรรมมากกวาความรวดเร็วในขณะ
ประสบเหตุ  
  2.  ปจจัยยอยทางดานการจดัจําหนาย มีการขยายสาขาหรอืจุดบรกิารในตัวเมืองหรือ
แหลงชุมชน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวา 30 ป เปนชวงวยัรุนตองการความรวดเรว็
และความสะดวกในการติดตอประสานงานไดทันที  สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ 30 ปขึ้นไป
เปนวยัทํางานและผูสูงอายุตองการการตดิตอสอบถามขอมูลทางโทรศพัทมากกวา และไมสะดวกที่
จะเดนิทางไปติดตอสํานักงานหรือสาขาตางๆ จึงตองมีเบอรโทรศัพทที่สะดวกในการติดตอ
สอบถาม และมีพนักงานรับโทรศัพทตลอด 24 ชม. 
   3. ปจจัยยอยทางดานราคา มีการออกแคมเปญการผอนชําระเนื่องจากพนกังานบริษัท
มีรายไดทีแ่นนอนจึงตองการวางแผนคาใชจาย สวนอาชีพอิสระมรีายไดไมแนนอน จึงตองการแบง
เบาภาระโดยการใชระบบผอนเชนกนั ในสวนเจาของกิจการ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เกษตรกร จะมกีารออกแคมเปญความคุมครองที่หลากหลายใหเหมาะสมกับเบี้ยประกนั 
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     4. ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย  มีการโฆษณาผานสื่อตางๆเกีย่วกับภาพลักษณ
ของบริษัท เนื่องจากผูที่เปนโสดสวนใหญอยูในวัยทํางาน ยังไมมีภาระเรื่องคาใชจายมาก และไม
คอยมีเวลาศึกษาเงื่อนไขของแตละบริษัท แตอาจจะอาศยัการรับรูจากชองทางสื่อตางๆเชน
หนังสือพิมพ รายการวิทย ุ หรือส่ือโทรทัศน แตสําหรับผูที่สมรสแลว อาจจะมกีารแบงคาใชจาย
เนื่องจากการมคีรอบครวั มภีาระเพิ่มขึ้นจึงตองการเสยีคาใชจายใหนอยที่สุด 


