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 ญ 

สารบัญตาราง                                                                                       
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวน  และรอยละของจํานวนรถยนตที่จดทะเบียนและจัดทําประกันภยัภาค

สมัครใจในจังหวัดเชียงใหม   
16 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนรถยนตที่ม ี 21 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทรถยนตที่ใช 21 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 22 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกอายุ 22 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพสมรส 23 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 23 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 
24 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา 24 
10 แสดงจํานวนและรอยละของอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภท 

รถยนต 
25 

11 แสดงจํานวนและรอยละของระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
ประเภทรถยนต 

26 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทกรมธรรม 
ประกันภัยภาคสมัครใจที่มีการจัดทํา 

27 

13 แสดงจํานวนและรอยละของอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภท 
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

28 

14 แสดงจํานวนและรอยละของระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
ประเภทรถยนต 

29 

15 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามใช  จําแนกตาม
ประเภทประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่จัดทํา 

30 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนเงนิคาเบี้ย 
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ตองชําระตอป 

31 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเหตุผลที่จดัทํา 
ประกันภัยภาคสมัครใจ 

32 



 ฎ 

สารบัญตาราง  (ตอ)                                                                           
 

ตาราง  หนา 
18 แสดงจํานวนรอยละและรอยละของเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจัดทํา

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จําแนกตามอาย ุ
34 

19 แสดงจํานวนรอยละและรอยละของเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจัดทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

37 

20 แสดงจํานวนรอยละและรอยละของเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจัดทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จําแนกตามระดับการศกึษา 

40 

21 แสดงจํานวนรอยละและรอยละของเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจดัทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จําแนกตามประเภทรถยนต 

43 

22 แสดงจํานวนรอยละและรอยละของเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกจัดทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จําแนกตามประเภทประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

45 

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามบริษัทประกันภัย
รถยนตที่รูจัก 

47 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามบริษัทประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจที่เลือกใชบริการ 

49 

25 แสดงจํานวนและรอยละของบริษัทประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ผูตอบแบบสอบ 
ถามเลือกใชบริการ  จําแนกตามประเภทประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่จัดทํา 

50 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

53 

27 แสดงจํานวน  รอยละ  และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
ราคา 

54 

28 แสดงจํานวน  รอยละ  และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
การจัดจําหนาย 

55 

29 แสดงจํานวน  รอยละ  และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด 

56 

30 แสดงจํานวน  รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
บุคลากร 

57 

 



 ฏ 

สารบัญตาราง  (ตอ)                                                                               
 

ตาราง  หนา 
31 แสดงจํานวน  รอยละ  และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ 
59 

32 แสดงจํานวน  รอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ 

61 

33 แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  ในภาพรวมของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ 

63 

34 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามประเภทรถยนต 64 
35 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานราคา จําแนกตามประเภทประกันภยั

รถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 
65 

36 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย  จําแนกตามประเภท 
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

67 

37 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามประเภท
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

68 

38 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานบคุลากร  จําแนกตามประเภทประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

70 

39 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพ  จําแนกตามประเภท
ประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

73 

40 
 

แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตาม
ประเภทประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

75 

41 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จําแนก
ตามประเภทรถยนต 

77 

42 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามประเภทประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

79 

43 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานราคา จําแนกตามประเภทประกันภยั
รถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

81 

44 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย  จําแนกตามประเภท 
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

82 



 ฐ 

สารบัญตาราง  (ตอ)                                                                                 
 

ตาราง  หนา 
45 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามประเภท

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 
84 

46 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานบคุลากร  จําแนกตามประเภทประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

86 

47 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพ  จําแนกตามประเภท
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

88 

48 แสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  จําแนกตาม
ประเภทประกนัภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

90 

49 แสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จําแนก
ตามประเภทประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ทํา 

92 

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปญหาที่พบจากการ
ใชบริการกับบริษัทประกันภยัรถยนต 

94 

51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับการ 
ใหบริการของบริษัทประกันภัย 

96 

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามขอเสนอแนะ 96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฑ 

สารบัญภาพ 
 

รูป  หนา 
   
1 แสดงลําดับขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 8 

 
 


