
บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
 การคนควาแบบอิสระเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตใน
จังหวัดเชียงใหม  ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตในจังหวัดเชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจ  ซ่ึงกําหนดจํานวนตัวอยางจากจํานวนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล  ที่จดทะเบียนรถกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม และไดมีการจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจํานวน  400 
ตัวอยาง  โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling)  โดยในบทนี้จะกลาวสรุปผล
การศึกษา  การอภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
  
สรุปผลการศึกษา  
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
  จากการศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด  400  ตัวอยาง  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  สวนใหญมีรถยนตที่จดทะเบียนสวนบุคคลในนามของตนเองที่ใช
งานอยูเปนประจํา  1  คัน  สวนใหญมีอายุระหวาง  31  -  40  ป   สวนใหญสมรสแลว  ประกอบ
อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด  รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง  10,001  -  30,000  
บาท   รองลงมาคือ  30,001  -  50,000  บาท  โดยผูตอบแบสอบถามที่ใชรถเกงมากที่สุดคือผู
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ผูที่ใชรถกระบะมากที่สุดคือ  ผูประกอบอาชีพราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และผูที่ใชรถตูมากที่สุดคือ  ผูประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย   
 
 สวนท่ี  2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของผูตอบแบบสอบถาม   
 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทํากรมธรรมประกันภัยภาคสมัคร
ใจประเภท  1  โดยเหตุผลที่จัดทําประกันภัยภาคสมัครใจเพราะสวนใหญเล็งเห็นประโยชนของการ
ทําประกันภัยที่ชวยแบงเบาภาระความเสี่ยงภัย  และรถยนตอยูระหวางเชาซื้อ  ตองทําประกันภัย
ตามขอบังคับของสัญญา  โดยเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตองชําระตอปเปนจํานวนเงินระหวาง  15,001  -  20,000  บาท  โดยบริษัทประกันภัยรถยนตที่
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ผูตอบแบบสอบถามรูจักมากที่สุดและบริษัทประกันภัยรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ
จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมากที่สุดคือ  บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 
 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉลี่ยความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง  คือ  ปจจัยดานราคา   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท
ประกันภัย 

ปจจัยดานราคา 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง  โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   ระดับราคาเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความ
คุมครองและบริการ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   สถานที่ตั้งของสาขา
บริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา  สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมี
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คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   มีการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ  อาทิเชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  ฯลฯ   
 ปจจัยดานบุคลากร 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   พนักงานเคลมมีบุคลิกภาพดี  แตงกาย
สุภาพเรียบรอย 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   มีสํานักงานเปนหลัก
แหลง  นาเชื่อถือ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   ความ
รวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ 
 
 เมื่อนําสวนประสมทางการตลาดบริการแตละปจจัยมาจําแนกตามประเภทรถยนตที่ผูตอบ
แบบสอบถามใช  ผลการศึกษาเปนดังนี้ 

1. รถเกง 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบ สอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและความ
นาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย     

ปจจัยดานราคา 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
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กลาง โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง  ใหความสําคัญคือ  ระดับราคาเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญคือ  สถาน
ที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา สะดวกตอการเดินทางมา
ติดตอ   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสรมิการตลาดที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัคร
ใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง  ใหความสําคัญ
คือ  คําแนะนําจากผูอ่ืนที่เคยใชบริการ   

ปจจัยดานบุคลากร 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง  ใหความสําคัญคือ  พนักงานเคลมมี
บุคลิกภาพดี  แตงกายสุภาพเรียบรอย 
  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมคัรใจ
กับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง   ใหความสําคัญคือ  
มีสํานักงานเปนหลักแหลง นาเชื่อถือ 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถเกง ให
ความสําคัญคือ  ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับ
แจงอุบัติเหตุ 

2.  รถกระบะ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ  ใหความสําคัญคือ  
ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย     

ปจจัยดานราคา 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญคือ  ระดับราคาเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับ
บริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ  ใหความสําคัญคือ  
สถานที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา  สะดวกตอการเดินทาง
มาติดตอ   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมี
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คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถ
กระบะ  ใหความสําคัญคือ  มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ  อาทิเชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  
ปายโฆษณา  ฯลฯ   

ปจจัยดานบุคลากร 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ  ใหความสําคัญคือ  
พนักงานเคลมมีความรูความชํานาญดนการรับประกันภัยใหขอมูลไดชัดเจน   

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะให
ความสําคัญคือ  มีสํานักงานเปนหลักแหลง นาเชื่อถือ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถกระบะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใช 
รถกระบะใหความสําคัญคือ  ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงาน
เคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ 

3.  รถตู 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตูใหความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและ
ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย     
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 ปจจัยดานราคา 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู  ใหความสําคัญคือ  ระดับราคาเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับ
บริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู  ใหความสําคัญคือ  มี
สาขาใหบริการทั่วประเทศจํานวนมาก 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด    ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตูให
ความสําคัญคือ  มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ  อาทิเชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  
ฯลฯ   
 ปจจัยดานบุคลากร 

พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง  โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญคือ  พนักงาน
ของบริษัทมีบุคลิกภาพดี  แตงกายสุภาพเรียบรอยและพนักงานเคลมมีความรูความชํานาญดนการ
รับประกันภัยใหขอมูลไดชัดเจน   
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู  ใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
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สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ให
ความสําคัญคือ  มีสํานักงานเปนหลักแหลง นาเชื่อถือ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถตู ให
ความสําคัญคือ  ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับ
แจงอุบัติเหตุ 
 
 เมื่อนําสวนประสมทางการตลาดบริการแตละปจจัยมาจําแนกตามประเภทประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจที่ผูตอบแบบสอบถามจัดทํา  ผลการศึกษาเปนดังนี้ 

1.  ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1    ใหความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและ
ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   

ปจจัยดานราคา  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1   ใหวามสําคัญ
กับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1    ใหความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและ
ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึง
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ผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญคือ  สถานที่ตั้ง
ของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา  สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1  ให
ความสําคัญคือ  คําแนะนําจากผูอ่ืนที่เคยใชบริการ   
 ปจจัยดานบุคลากร 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จดัทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานบุคลากร ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1  ใหความสําคัญคือ  พนักงานเคลมมี
บุคลิกภาพดี  แตงกายสุภาพเรียบรอย  
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความ 
สําคัญคือ  มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1  ใหความ 
สําคัญคือ  ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจง
อุบัติเหตุ  
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2.  ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท3 ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  ใหความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและ
ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   

ปจจัยดานราคา  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทํา ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  ใหความสําคัญคือ  ระดับราคาเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัย
รถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึง
ผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3   ใหความสําคัญคือ  สถาน
ที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา  สะดวกตอการเดินทางมา
ติดตอ   
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3   ให
ความสําคัญคือ  มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ  อาทิเชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  
ฯลฯ   

ปจจัยดานบุคลากร 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนต  
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โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3 ใหความสําคัญคือ  พนักงานเคลมมี
ความซื่อสัตยจริงใจ  และตรงไปตรงมาในการเสนอราคาแกลูกคา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ให
ความสําคัญคือ  มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ให
ความสําคัญคือ  การคํานวณเบี้ยประกันภัยและการทํางานที่ถูกตองแมนยําและมีมาตรฐาน 

3.  ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ  ให

ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ  ให
ความสําคัญคือ  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   
 ปจจัยดานราคา  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก    โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ  ใหความสําคัญคือ  
ระดับราคาเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ   
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ  ให
ความสําคัญคือ   มีสาขาใหบริการทั่วประเทศจํานวนมาก  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับ
บริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  
3 พิเศษ  ใหความสําคัญคือ  มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ  อาทิเชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  
ปายโฆษณา  ฯลฯ  และมีการแจงขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยหลังการซื้อ 
 ปจจัยดานบุคลากร 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัท
ประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานบุคลากรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3 พิเศษ    ใหความสําคัญคือ  
พนักงานเคลมมีความซื่อสัตยจริงใจ  และตรงไปตรงมาในการเสนอราคาแกลูกคา 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจกับ
บริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3 พิเศษ    
ใหความสําคัญคือ  มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ ให
ความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ
กับบริษัทประกันภัยรถยนต  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  
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3 พิเศษ ใหความสําคัญคือ การคํานวณเบี้ยประกันภัยและการทํางานที่ถูกตองแมนยําและมี
มาตรฐาน 
 
สวนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับปญหาตาง ๆ ของลูกคาผูใชรถยนตท่ีไดพบจากบริษัทประกันภัย   
 
 จากการศึกษา  พบวา ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบจากการใชบริการกับบริษัท
ประกันภัยรถยนตมากที่สุด  ไดแก  ตัวแทน/พนักงานของบริษัทประกันภัยติดตอยากและใหบริการ
ชาและบริษัทประกันภัยแตละแหงมีมาตรฐานการตั้งราคาคาเบี้ยประกันภัยไมเทากันขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของบริษัทนั้นๆ  รองลงมาไดแก  ราคาเบี้ยประกันภัยตอปสูง  การบริการหลังการขายไม
นาประทับใจ มีการจายเงินชดเชยคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดเหตุชาและตัวแทน/พนักงานของ
บริษัทประกันภัยไมสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับการทําประกันภัยไดชัดเจน     มีรูปแบบประเภท
ความคุมครองใหเลือกไมหลากหลาย  ตัวแทน/พนักงานของบริษัทประกันภัยไมสุภาพ  ซ่ือสัตย
หรือคําพูดไมนาเชื่อถือ  บริษัทไมติดตามและใหความสะดวกกรณีเกิดเหตุจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
มีการเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม  ช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยไมเปนที่รูจักเปนเหตุผลสําคัญ
ในการตัดสินใจซื้อหรือไมซ้ือกรมธรรม  และไมมีตัวแทน/พนักงานจากบริษัทประกันภัยที่ตองการ
มาเสนอขายประกันภัยรถยนตแกทาน  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา  พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตของผูตอบแบบสอบถามที่มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากและปานกลางเทานั้น  โดยเรียงลําดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจจากมากไปหานอย   ดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ปจจัย
ดานบุคลากร  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจกับบริษัทประกันภัยรถยนตของผูตอบแบบสอบถามที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแก  
ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  (Product)   
เนื่องจากธุรกิจรับประกันภัยรถยนตจัดเปนธุรกิจที่ใหบริการ  การซื้อบริการไมมีสินคาที่มี

ตัวตนเขามาเกี่ยวของ  ดังนั้นผูดําเนินธุรกิจรับประกันภัยตองมีการสรางชื่อเสียงและคุณภาพการ
บริการใหเปนที่นาเชื่อถือ  อีกทั้งตองสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาทั้งการบริการทั้งกอนและการ
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บริการภายหลังการขาย    ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูใน
ระดับที่มาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
ไดดังนี้คือ   ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย  มีบริการรับทําประกันภัยทุกประเภท  
มีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง  ผลประโยชนดานความคุมครอง  มีกรมธรรมหลากหลาย
ประเภทใหเลือกทําตามความตองการ และสามารถยกเลิกกรมธรรมกอนครบกําหนดอายุกรมธรรม
ไดตามสะดวก  ซ่ึงสอดคลองกับการคนควาแบบอิสระของขวัญชัย   กิตติไพศาลกุล (2543)  ที่ได
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูทําประกันภัยรถยนตโดยสมัครใจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  
ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก  ซ่ึงปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑที่เปนมูลเหตุจูงใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท  และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ  กฤษฏา  หาญศุภ
ลักษณ  (2545)  ในเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันภัยตาพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535  ในจังหวัดเชียงราย  ซ่ึงพบวา  
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยในจังหวัดเชียงรายมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท  เชนกัน 

ปจจัยดานราคา  (Price) 
การจําหนายกรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจ  กฎหมายมิไดบังคับใหเจาของรถทุกคันตอง

มีเหมือนกับกรมธรรมประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ)  ดังนั้นการแขงขันในการขายมีสูงเนื่องจากไม
มีความแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ  แตมีความแตกตางกันในดานราคาจําหนายผลิตภัณฑซ่ึงมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อของผูใชบริการ  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานราคาอยูในระดับที่ปานกลาง  โดยปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ไดแก  
ระดับราคาเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ  และปจจัยยอยดานราคาที่มี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  สามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตได  สามารถผอนชําระคา
เบี้ยประกันได  และมีสวนลดคาเบี้ยประกันให  เนื่องจากวาลูกคาสวนใหญจะนิยมชําระคาเบี้ย
ประกันภัยดวยเงินสด  เพื่อมิใหเสียดอกเบี้ยในการแบงผอนชําระและเสียคาธรรมเนียมจากการใช
บัตรเครดิตในการจายชําระคาเบี้ยประกันภัยเนื่องจากบริษัทประกันภัยสวนใหญจะคิดคาบริการ
ชําระผานบัตรเครดิต   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  กฤษฏา  หาญศุภลักษณ  (2545)  ในเรื่อง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยตา
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535  ในจังหวัดเชียงราย  ซ่ึงพบวา  ปจจัยยอย
ดานราคาขายมีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมากที่สุด และปจจัยยอยที่มีผลตอการ



 112 

ตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยนอยที่สุดคือ  สามารถชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตไดและสามารถ
ผอนชําระคาเบี้ยประกันได 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  (Place)  
เนื่องจากการประกันภัยภาคสมัครใจไมมีความแตกตางกันในดานของผลิตภัณฑ  แตมี

ความแตกตางในดานราคาจําหนายผลิตภัณฑ  ผูใชบริการจึงใหความสําคัญกับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากผูใหบริการมากในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ   จากการศึกษาพบวา   ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายอยูในระดับที่มาก  โดยปจจัยยอยดานการ
จัดจําหนายทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ไดแก  มีสาขาและตัวแทนจําหนายกระจายอยู
จํานวนมากหาซื้อไดงาย  สถานที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกล
ลูกคาสะดวกตอการเดินทางมาติดตอ  และมีสาขาใหบริการทั่วประเทศจํานวนมาก  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ  และการคนควาแบบอิสระของขวัญชัย   กิตติไฟศาล
กุล (2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูทําประกันภัยรถยนตโดยสมัครใจในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายในระดับ
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทําเลที่ตั้งของบริษัทและความสะดวกในการเดินทางมาติดตอกับ
บริษัท  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion)  
เนื่องจากการประกันภัยภาคสมัครใจมีความแตกตางในดานราคาผลิตภัณฑ  ซ่ึงบริษัท

ประกันภัยแตละแหงจําหนายในราคาไมเทากัน  ดังนั้นการแขงขันในดานการจูงใจลูกคาโดยการใช
การสงเสริมการตลาดในดานตางๆ  เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยภาค
สมัครใจของบริษัทประกันภัยมีความสําคัญมาก  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับที่มาก  โดยปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ไดแก  มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ อาทิ  วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ  ปายโฆษณาฯลฯ  คําแนะนําจากผูอ่ืนที่เคยใชบริการ  มีการใหของแถมหรือ
ของชํารวยเมื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัย  มีโปรโมชั่นราคาพิเศษหากซื้อ พ.ร.บ. พรอมกับประกันภัย
ภาคสมัครใจ  มีบริการเสริมใหรถใชระหวางซอม  มีการแจงขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
หลังการซื้อ   และมีปายโฆษณารับทําประกันภัยรถยนตติดหนารานใหเห็นชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ  และการคนควาแบบอิสระของขวัญชัย   กิตติไพศาลกุล 
(2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูทําประกันภัยรถยนตโดยสมัครใจในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม  ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับ
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มาก  โดยเฉพาะปจจัยยอยการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยมาก
ที่สุดคือ  การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ  และปจจัยที่มีผลนอยที่สุดคือการเสนอขายทางโทรศัพท 

ปจจัยดานบุคลากร  (People) 
พนักงานขายเปนผูใกลชิดลูกคามากที่สุดในบริษัท  เปนเสมือนภาพสะทอนของบริษัทที่

นําเสนอตอลูกคา  เนื่องจากหากพนักงานขายและพนักงานของบริษัทใหบริการลูกคาไดไมดี  ลูกคา
อาจไมตําหนิพนักงานคนนั้นเลย  แตจะตําหนิบริษัท  ดังนั้นพนักงานขายจึงเปนเสมือนตัวแทนที่มี
ผลตอภาพลักษณของบริษัทเปนอยางมาก  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานบุคลากรอยูในระดับที่มาก  โดยปจจัยยอยดานบุคลากรทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  ไดแก  พนักงานในบริษัทสนใจตอนรับลูกคา  พนักงานขาย/ตัวแทนมีความนาเชื่อถือ  
พนักงานขายใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตองโดยใชภาษาที่เขาใจงาย    พนักงานของบริษัท
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความเปนกันเองในการใหบริการ  พนักงานของบริษัทมีบุคลิกภาพดี  แตง
กายสุภาพเรียบรอย   พนักงานของบริษัทมีการเอาใจใสดีและใหบริการลูกคาแบบเสมอภาค  
พนักงานรับแจงอุบัติเหตุมีความรวดเร็วในการดําเนินการแกไขปญหาของลูกคา  พนักงานเคลมมี
ความซื่อสัตยจริงใจ และตรงไป ตรงมาใหการเสนอราคาแกลูกคา  พนักงานเคลมมีบุคลิกภาพดี  
แตงกายสุภาพเรียบรอย  พนักงานเคลมมีความรูความชํานาญดานการรับประกันภัยใหขอมูลได
ชัดเจน    และพนักงานบริการลูกคาคอยดูแลอยางสม่ําเสมอภายหลังซื้อประกันภัย  ซ่ึงสอดคลองกบั
ผลการศึกษาของ  ขวัญชัย   กิตติไพศาลกุล (2543)  ที่ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูทําประกันภัย
รถยนตโดยสมัครใจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดานบุคลากรกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต  โดยที่พนักงาน
สามารถแกปญหาไดรวดเร็วในระดับมาก 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence)   
เนื่องจากผลิตภัณฑเปนสินคาบริการไมสามารถมองเห็นได  ทําใหผูใชบริการไมสามารถ

ลวงรูไดวาคุณภาพการบริการที่ไดรับเปนเชนไร  ดังนั้นเพื่อลดความไมแนนอนนั้นผูบริโภคจะมอง
หาสัญลักษณหรือขอสังเกตของคุณภาพการใหบริการ  โดยประเมินจากสภาพการณตาง ๆ ที่บริษัท
นําเสนอในดานภาพลักษณที่เปนรูปธรรม  สังเกตไดและการสรางความนาเชื่อถือของบริษัท
ประกันภัย  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพอยูในระดับที่มาก โดยปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  ไดแก  มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ  มีการจัดรูปแบบราน / สํานักงานสวยงามโดด
เดนสะดุดตา  มีอุปกรณสํานักงานที่ทัน สมัยในการใหบริการลูกคา  ความเปนระเบียบภายใน
สํานักงาน  เชน  การจัดวางอุปกรณสํานักงาน  การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน   ความสะอาดของ
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อาคารสถานที่  มีที่จอดรถเพียงพอแกลูกคาที่มาติดตอ  และมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มา
ติดตอ  เชน  ที่นั่งพักระหวางรอรับบริการโทรทัศน  น้ําดื่ม หนังสือพิมพ วารสารตางๆ  และหองน้ํา  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  กฤษฏา  หาญศุภลักษณ  (2545)  ในเรื่องปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยตาพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535  ในจังหวัดเชียงราย  และผลการศึกษาของ  สุรพันธ  อรชุน (2546)  
ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมากที่สุดคือ  มี
สํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  (Process) 
งานดานการตลาดบริการ  ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งที่จะสรางความสําเร็จใหแกองคกรคือการทํา

ใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขัน  โดยการพัฒนาคุณภาพการบริการใหเหนือกวาคูแขง  การเสนอ
คุณภาพการใหบริการที่สูงกวาที่ลูกคาคาดหวังไว  ซ่ึงลูกคาสวนใหญใหความคาดหวังวาจะไดรับ
จากการใชบริการ  มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับที่มาก  โดยปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ไดแก  ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอพนักงานขาย
ประกัน  มีขั้นตอนการใหบริการขายที่รวดเร็ว  จํานวนพนักงานมีมากพอในการใหบริการแกลูกคา  
การคํานวณเบี้ยประกันและการทํางานที่ถูกตองแมนยําและมีมาตรฐาน  มีศูนยรับแจงอุบัติเหตุให
ติดตอแจงเหตุไดตลอด  24  ชั่วโมง  ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของ
พนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ  ความรวดเร็วในการจัดซอมรถลูกคา  ความรวดเร็วในการจาย
คาสินไหมทดแทนใหแกลูกคา  มีการโทรศัพทแจงเตือนตอประกันภัยกอนหมดอายุกรมธรรม  และ
มีศูนยบริการลูกคาคอยดูแลและใหบริการคําแนะนําแกลูกคากรณีมีปญหา  และปจจัยยอยดาน
กระบวนการใหบริการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ไดแก มีพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท
มาพบและแนะนําขอมูลนอกสถานที่แกลูกคาซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด
บริการ 
 
ขอคนพบ 
  
 ผูตอบแบบสอบถามจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเพียง  3 ประเภทเทานั้น  ไดแก  
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  1    ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  และ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  พิเศษ  สวนประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  2  
และประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  4  ไมมีผูตอบแบบสอบถามรายใดจัดทําเลย 
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 การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทํา
กรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจประเภท  1  ซ่ึงใหความคุมครองรวมครอบคลุมที่สุด  คือคุมครอง
ตัวรถประกันและรถคูกรณี  คุมครองชีวิต  รางกายของบุคคลภายนอก  รวมถึงกรณีรถประกันสูญ
หายหรือไฟไหม  โดยเหตุผลที่เลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเพราะเล็งเห็นประโยชนของ
การทําประกันภัยที่ชวยแบงเบาภาระความเสี่ยงภัยและรถยนตอยูระหวางเชาซื้อ ตองทําประกันภัย
ตาขอบังคับของสัญญา  และเมื่อจําแนกตามชวงอายุของผูจัดทําแลวพบวา  ยิ่งระดับชวงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น  เหตุผลในการเลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่ผูตอบแบบสอบถามใชประกอบการ
ตัดสินใจยิ่งมีหลายองคประกอบมากตามไปดวย  อาจเพราะชวงวัยเพิ่มขึ้น  ภาระดานตางๆ ของ
ลูกคาก็มีมากขึ้นการใชจายเพื่อซ้ือสินคาอยางไดอยางหนึ่งจึงตองมีการพิจารณาใหรอบคอบ
เหมาะสมตามไปดวย 
 บริษัทประกันภัยรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักมากที่สุด  3  อันดับแรกคือ  บริษัท  
วิริยะประกันภัย  จํากัด   บริษัทไทยพาณิชยประกันภัยจํากัด (มหาชน)   และบริษัท  กรุงเทพ
ประกันภัยจํากัด  (มหาชน)   โดยบริษัทเปดดําเนินกิจการมานานกวา  64 ปและมีประสบผลสําเร็จ
ในการใหบริการลูกคาในเรื่องการเคลม  โดยลูกคาเดิมแนะนําลูกคาใหมใหโดยวิธีปากตอปาก  และ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจการอยางตอเนื่อง  ทําใหไดรับการไววางใจเลือกใชบริการจาก
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนอันดับแรกดวย   รองลงมาคือ บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด  
และบริษัท ธนชาต ประกันภัย  สวนไทยพาณิชยประกันภัยเปลี่ยนแปลงชื่อมาจากเดิมคือ  บริษัท
ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัดควบรวมกิจการกับธนาคารไทยพาณิชยและใชช่ือเดียวกับ
ธนาคารซึ่งเปนที่รูจักอยูเดิมอยูแลวจึงไดรับการรูจักจากลูกคาเดิมจํานวนมาก  และบริษัทประกันภัย
รถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักนอยที่สุด 3 อันดับสุดทาย คือ  บริษัท  เทเวศประกันภัย จํากัด  
(มหาชน)   บริษัท  ศรีอยุธยาประกันภัย  จํากัด(มหาชน)  และบริษัทแอล  เอ็ม  จี ประกันภัยจํากัด  
เหตุที่ผูตอบแบบสอบถามไมคอยรูจัก  เพราะทั้ง  3  บริษัทนี้ ไมคอยมีการประชาสัมพันธบริษัทให
ลูกคารับรู 
 จากผลการศึกษาจะพบวาบริษัทสวนใหญที่ลูกคารูจักหรือเลือกใชบริการสวนหนึ่งจะเปน
บริษัทในเครือของธนาคาร  เชน  ไทยพาณิชยประกันภัย  เครือธนาคารไทยพาณิชย มีฐานลูกคาเดิม
จากของธนาคารอยูเดิมแลว  และ ธนชาตประกันภัย  จํากัด  เดิมเปนบริษัทประกอบธุรกิจดานลิสซิ่ง
แลวยกสถานะมาเปนธนาคารในปจจุบัน  มีฐานลูกคาลิสซิ่งเดิมอยูแลวและมีการบังคับทํา
ประกันภัยกับบริษัทในกรณีเปนลูกคาในสวนลิสซิ่ง  ดวย 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกษตรกร / รับจาง ทุกคนใชรถกระบะเปนพาหนะ 
เนื่องจากรถกระบะสามารถใชงานไดหลากหลายไมวาจะเปนการขนยาย หรือบรรทุกของ  สะดวก
ในการขนสงสินคาหรือวัตถุดิบ   ชวยใหเกิดความสะดวกสบายเอื้อตออาชีพจึงไมมีการใชรถ
ประเภทอื่นเลย 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน  
และประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย   จัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ  โดย
ประกันภัยรถยนตประเภท  3  พิเศษมีอัตราสวนในการจัดทําสูงสุด   และประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจประเภท  1  และประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท  3  มีสัดสวนใกลเคียงกัน  แสดง
ใหเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทประกันภัยคือ  กลุมอาชีพ  3  กลุมนี้  แตยังมีลูกคากลุม
อาชีพอ่ืนที่มีการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจอีก  หากบริษัทประกันภัยตองการเพิ่มฐานลูกคาก็ยัง
เหลือกลุมเปาหมายอีกหลายอาชีพใหเจาะตลาด  ดังนั้นหากบริษัทใดมีการวางแผนการตลาดและ
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายแลวเลือกนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมใหกับกลุมลูกคาเหลานั้นไดก็มี
โอกาสเพิ่มยอดขายใหแกบริษัทของตนเองได  รวมทั้งตองรักษาลูกคาเดิมของบริษัทไวดวย 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุไมเกินป   20  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจทําประกันภัย
ภาคสมัครใจนอย  อาจเนื่องมาจากอยูในชวงวัยศึกษา  เงินที่นํามาใชจายไดมาจากผูปกครอง  จึงไม
คอยรอบคอบในการตัดสินใจใชจาย  แตเมื่อผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุเพิ่มขึ้น  มีภาระความ
รับผิดชอบมากขึ้น  เหตุผลประกอบการตัดสินใจซื้อและการใชจายเงินก็มีมากขึ้นตาม    มีการ
พิจารณาปจจัยหลายๆ ดานอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ      
 ผูตอบแบบสอบถามไมวาจะมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนในระดับใดหรือสําเร็จการศึกษา
ในระดับใดก็ตาม   ตางเล็งเห็นประโยชนของการทําประกันภัย  ที่ชวยแบงเบาภาระความเสี่ยงภัย  
และเพื่อปองกันทรัพยสินและคุมครองตนเอง  จากความเสี่ยงทางรถยนตที่อาจเกิดขึ้น  แสดงใหเห็น
วาหากเงื่อนไขและความคุมครอง  คุมคากับเงินที่ตองจาย  ผูใชรถยนตก็ยินดีจะจายเงินซื้อ
ประกันภัยภาคสมัครใจ   
 เหตุผลประกอบการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเรื่อง  รถยนตอยูระหวาง
เชาซื้อ  ตองทําประกันภัยตามขอบังคับของสัญญา  เปนเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามที่ใชรถยนตทุก
ประเภทสวนใหญตองจัดทําประกันภัย  ทั้งนี้เพราะบริษัทที่รับจัดไฟแนนซรถยนตบังคับใหทํา
ประกันภัยเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทหากเกิดเหตุกับรถยนตที่ลูกคายังติดภาระหนี้สินกับ
บริษัทอยู  ซ่ึงเปนชองทางจําหนายอีกทางหนึ่งที่บริษัทประกันภัยสามารถใชเพิ่มลูกคาแกบริษัทตน
ได  โดยทําการรวมคากับบริษัทไฟแนนซรถยนต 
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 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง  7  ปจจัย  ที่มี
ผลตอการตัดสินซื้อประกันภัยภาคสมัครใจในระดับมาก  6  ปจจัย  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  สวนปจจัยดานราคาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  โดยปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดแตละดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  10  อันดับแรก  ดังตารางที่  53 
  
ตารางที่ 53   แสดงจํานวน  รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม  ในภาพรวมของปจจัยยอย 
                       สวนประสมการตลาดบริการทุกดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก 

อันดับ ปจจัยยอยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย แปลผล สวนประสมการตลาดดาน 
1 มีสํานักงานเปนหลักแหลง  นาเชื่อถือ 4.36 มาก ลักษณะทางกายภาพ 
2 ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการใน

กรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจง
อุบัติเหตุ 

4.23 มาก 
กระบวนการใหบริการ 

3 ความสะอาดของอาคารสถานที่ 4.20 มาก ลักษณะทางกายภาพ 
4 พนักงานเคลมมีบุคลิกภาพดี  แตงกายสุภาพ

เรียบรอย 
4.18 มาก 

บุคลากร 

5 ช่ื อ เสี ย งและความน า เชื่ อ ถือของบริษัท
ประกันภัย 

4.18 มาก 
ผลิตภัณฑ 

6 พนักงานเคลมมีความซื่อสัตยจริงใจ และตรง
ไป ตรงมาใหการเสนอราคาแกลูกคา 

4.17 มาก 
บุคลากร 

7 พนักงานเคลมมีความรูความชํานาญดานการ
รับประกันภัยใหขอมูลไดชัดเจน 

4.17 
 

มาก 
บุคลากร 

8 มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มาติดตอ  
เชน  ท่ีน่ังพักระหวางรอรับบริการโทรทัศน นํ้า
ดื่ม หนังสือพิมพ วารสารตางๆ  และหองนํ้า 

4.16 มาก 
ลักษณะทางกายภาพ 

9 การคํานวณเบี้ยประกันและการทํางานที่
ถูกตองแมนยํา และมีมาตรฐาน 

4.16 มาก 
กระบวนการใหบริการ 

10 มีศูนยรับแจงอุบัติเหตุใหติดตอแจงเหตุได
ตลอด  24  ช่ัวโมง 

4.15 มาก 
กระบวนการใหบริการ 
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จากตารางที่  53  ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการที่ลูกคาใหความสําคัญมาก
ที่สุดใน  10  อันดับแรกซึ่งผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากทุกปจจัย  คือ  มี
สํานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ     ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของ
พนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ    ความสะอาดของอาคารสถานที่    พนักงานเคลมมีบุคลิกภาพดี  
แตงกายสุภาพเรียบรอย  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   พนักงานเคลมมีความ
ซ่ือสัตยจริงใจ  และตรงไปตรงมาในการเสนอราคาแกลูกคา  พนักงานเคลมมีความรูความชํานาญ
ดานการรับประกันภัยใหขอมูลไดชัดเจน     มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกลูกคาที่มาติดตอ  เชน  ที่นั่ง
พักระหวางรอรับบริการโทรทัศน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ วารสารตางๆ  และหองน้ํา  การคํานวณเบี้ย
ประกันและการทํางานที่ถูกตองแมนยํา และมีมาตรฐาน  และมีศูนยรับแจงอุบัติเหตุใหติดตอแจง
เหตุไดตลอด  24  ช่ัวโมง    ซ่ึงหากบริษัทประกันภัยเล็งเห็นและนําปจจัยเหลานี้ไปปรับปรุงคุณภาพ
บริการของตนเองใหตอบสนองความพึงพอใจของผูซ้ือประกันภัยได  จะชวยเพิ่มยอดขายใหกับ
กิจการของตนได 
 ปจจัยดานราคาเปนปจจัยเดียวที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งที่ตามหลักความ
จริงราคาควรมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลคือปจจัยยอยดานราคาใน
เร่ืองการชาํระเงินโดยใชบัตรเครดิตและการผอนชําระคาเบี้ยประกันภัยนั้น  ผูซ้ือประกันภัยไมนิยม
ใชเนื่องจากการใชบัตรเครดิตในการจายเงินบริษัทประกันภัยจะบวกเพิ่มคาธรรมเนียมการใชบริการ  
3  เปอรเซ็นตจากราคาคาเบี้ยประกัน  และการผอนชําระคาเบี้ยประกันภัยก็มีการพิจารณาและใช
เอกสารเพิ่มเติม  ทําใหผูซ้ือรูสึกวาตองจายเงินเพิ่มและเสียเวลาในการหาเอกสารประกอบ  จึงตัด
ปญหาดวยการชําระเงินเปนเงินสด 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  ปจจัยยอยแตละดานมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก  เวนแตปจจัยยอยเร่ืองการมีพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทมาพบและแนะนํา
ขอมูลนอกสถานที่แกลูกคาที่มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง  เนื่องจากลูกคาไมมีความมั่นใจวา
พนักงานที่มาพบและเสนอขายภายนอกบริษัทนั้นเปนคนของบริษัทจริงหรือไม  และไมกลาจาย
ชําระเงินใหแกบุคคลเหลานั้น   
 ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดดานความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิด
เหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับสองจาก
ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดทั้งหมด  แตกลับเปนปญหาอันดับแรกที่ผูใชรถยนตพบจากการใช
บริการกับบริษัทประกันภัยรถยนต  แสดงใหเห็นวาบริษัทประกันภัยแตละแหงยังไมสามารถแกไข
บริการในดานนี้แกลูกคาของตนเองได  ดังนั้นเปนโอกาสทางการตลาดหากบริษัทประกันภัยใดที่
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สามารถสรางจุดเดนในเรื่องการบริการเคลมใหรวดเร็ว  ตามความตองการของลูกคาได  ก็มีโอกาส
ในการชิงลูกคาจากบริษัทของคูแขงมาเปนลูกคาของตนได   
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชรถยนตในจังหวัด
เชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากผูตอบแบบ 
สอบถามที่ตองการใหบริษัทประกันภัยรถยนตปรับปรุง  และนําไปใชสําหรับการวางแผนการตลาด
ใหสอดคลองกับลักษณะสินคาและบริการของตน  เพื่อใหบริการที่ตรงตอความตองการของ
ผูบริโภคเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  ดังรายละเอียดตอไปนี้คือ   
 ดานผลิตภัณฑ 
 เนื่องจากผูใชรถยนตใหความสําคัญกับชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกทําประกันภัยภาคสมัครใจในระดับมาก   ดังนั้นบริษัท
ประกันภัยรถยนตจึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุงดานภาพลักษณของบริษัทใหเกิดความนาเชื่อถือแก
ลูกคามากยิ่งขึ้น  โดยการเนนสรางชื่อเสียง  ผลงานและความสําเร็จของบริษัทใหมีการรับรูจาก
ลูกคาเพิ่มมากขึ้นสรางความแข็งแกรงใหแกองคกร  โดยการประชาสัมพันธบริษัทผานทางวิทยุ  
และโทรทัศน   เนนขาวเรื่องการจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทใหแกผูประสบเหตุ   มี
ภาพประกอบใหลูกคาเห็นจริง     รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑและ
บริการใหดียิ่งขึ้นสรางความแตกตางกับคูแขงขันเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาด  อาทิ  มีการเพิ่ม
ผลประโยชนดานความคุมครองใหจูงใจเหมาะสม  เชน  รับประกันความเสียหายในทรัพยสิน
ภายในรถเพิ่มเติมนอกเหนือจากรับผิดชอบเฉพาะตัวรถ  และการบาดเจ็บ  โดยคิดเบี้ยประกัน
เพิ่มเติมในความคุมครองสวนนี้  ซ่ึงลูกคายินดีจะจายเพราะมีความคุมคากับเบี้ยที่ตองจาย  เปนการ
เพิ่มมูลคากรมธรรมใหแกบริษัทไดดวย   
 ดานราคา 
 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับระดับราคาเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับ
ความคุมครองและบริการในระดับมาก  แตในสวนของการกําหนดราคาเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ
กรมการประกันภัยกําหนดไมไดกําหนดใหบริษัทประกันภัยใชอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน  แตละ
บริษัทสามารถกําหนดเบี้ยประกันภัยอิสระได  จึงเกิดชองวางที่บริษัทสามารถเจาะตลาดลูกคาจาก
บริษัทคูแขงได  บริษัทควรใชกลยุทธดานราคาที่จูงใจใหลูกคามาใชบริการกับบริษัทตนได  โดย
การกําหนดราคาเบี้ยประกันภัยและใหความคุมครองที่คุมคาและเหนือกวาคูแขง  โดยใชการขาย



 120 

พวงประกันภัยรูปแบบอื่นแลวใหราคารวมพิเศษแกลูกคาตน  เชน  ใหสวนลดเพื่อซ้ือประกนัภยัภาค
สมัครใจรวมกับ  พ.ร.บ   หรือแถมฟรีประกันภัยเบ็ดเตล็ดในสวนอื่นๆ ที่บริษัทตนมีผลิตภัณฑขาย    
และเมื่อปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสูงแตการใหชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตได  หรือมี
การใหผอนชําระคาเบี้ยประกันภัยเปนงวด ๆ ได  ลูกคาไมคอยนิยม  หากบริษัทตองการเพิ่มยอดขาย
และจูงใจลูกคา  ก็อาจรับภาระดานคาธรรมเนียมไวเองลูกคาไมเสียคาธรรมเนียมการใชบัตร  และมี
สวนพิจารณาสินเชื่อเฉพาะภายในบริษัทเองใหแกลูกคาที่ตองการซื้อประกันภัยภาคสมัครใจและ
ตองการผอนชําระ  โดยใหผอนกับบริษัทโดยตรงไมผานสถาบันการเงินเปนการชวยเพิ่มยอดขายได 
 ดานชองทางการจําหนาย 
 ผูซ้ือประกันภัยใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งของบริษัทมาก  ดังนั้นบริษัทประกันภัยควร
เลือกสถานที่ตั้งของบริษัทและสํานักงานตัวแทน ใหอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา ใหสะดวกตอการ
เดินทางมาติดตอของลูกคา และกระจายสาขาและสํานักงานตัวแทนใหมากครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อใหบริการแกลูกคา  หรือเพิ่มความสะดวกในการหาซื้อโดยอาจติดตอขอจําหนายผานทางราน
สะดวกซื้อ  7-11   หรือผานทางธนาคาร   ทางไปรษณีย   ใหลูกคาหาซ ื อไดสะดวกและตองเปน
สถานที่ที่นาเชื่อถือในการรับชําระเงินจากลูกคาแลวสรางความมั่นใจไดวา  เงินที่ลูกคาชําระจะถึง
บริษัทแนนอน  และรถของลูกคาไดรับความคุมครองแนนอน 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดทุกปจจัยในระดับมาก  ซ่ึง
การจะสื่อใหผูบริโภคไดรับรูวาบริษัทมีความโดดเดนดานใดนั้นบริษัทตองเนนดานการสงเสริม
การตลาด  โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยรถยนตเปนธุรกิจในดานบริการ  ตองมีการเพิ่มการ
ประชาสัมพันธขาวสารและผลิตภัณฑเกี่ยวกับบริษัทใหมากขึ้นตามสื่อตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  
หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  ฯลฯ   หรือมีการติดปายผาในจุดที่ ลูกคาสัญจรผานเห็นเดนชัด  
สังเกตเห็นไดงาย  เนนในดานการใหบริการโดยจะเห็นไดจากความรวดเร็วในการเดินทางไป
ใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ  เปนปญหาอันดับแรกที่ลูกคาพบ  
บริษัทจึงควรเนนใหลูกคาเห็นวาบริษัทตนเหนือกวาคูแขงในการบริการดานเคลม  เนนสรางการ
รับรูเร่ืองเคลมเร็ว  ซ่ึงเคยมีบริษัทประกันภัยบางแหงทําการโฆษณาเรื่องการเคลมไวแลวแตยังไม
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติจริง  ดังนั้นโอกาสในชองวางจุดนี้หากบริษัทใดสามารถสรางให
ลูกคารับรูและเห็นจริงได  สวนแบงการตลาดในเรื่องของการแยงลูกคาจากบริษัทคูแขงมาเปนลูกคา
ของบริษัทก็มีมาก  นอกจากนี้ควรการจัดทําแผนพับ  โบวชัวร  และใบปลิวตางๆ ไวแจกลูกคา  โดย
จัดทําใหมีรูปแบบและสีสันสวยงามโดดเดนสะดุดตา  เพิ่มการสงเสริมการขายโดยการจูงใจลูกคา  
อาทิ  มีการใหของพรีเมียม  ของแถมหรือของชํารวยเมื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัย  เชน  รมกันแดด  
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พวงกุญแจ  เสื้อกันฝน  หรือปากกา  เปนตน  หรือมีโปรโมชั่นขายราคาพิเศษหากซื้อ  พ.ร.บ พรอม
กับประกันภัยภาคสมัครใจ  มีบริการเสริมใหรถใชระหวางนํารถเขาซอม  และมีบริการแจงขาวสาร
ตางๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหมๆ ของบริษัท  และขาวสารเกี่ยวกับการประกันภัยหลังการซื้อใหแก
ลูกคาสม่ําเสมอตอเนื่อง 
 ปจจัยดานบุคลากร 
 บริษัทประกันภัยรถยนตควรใหความสําคัญในดานบุคลากร   เนื่องจากเปนธุรกิจเกี่ยวกับ
การบริการ  และพนักงานผูใหบริการจะเปนผูที่ไดใกลชิดกับลูกคามากที่สุด  ดังนั้นการคัดเลือก
พนักงานเพื่อมาทําหนาที่ใหบริการแกลูกคาควรเปนบุคคลที่มีใจรักในงานบริการ  มีมนุษยสัมพันธ
ดีใหบริการที่เปนกันเองกับลูกคา  และควรมีการพัฒนาทักษะและสงเสริมบุคลากรของบริษัทใหมี
ความรู  ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยใหเขาใจชัดเจน  สามารถนําเสนอขอมูลใหแกลูกคา
ไดถูกตองแมนยําในผลิตภัณฑและผลประโยชนรวมถึงบริการที่ลูกคาควรไดรับจากการซื้อ
ประกันภัย   ควรมีการสงเสริมความรูใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอเปนการพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทโดยมีการสงเขารวมการอบรมความรูกับหนวยงานประกันภัย  ประเมินผลการใหบริการ  วัด
ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  รวมไปถึงบุคลิกภาพของพนักงานดานการแตงกาย  ใหสุภาพ
เรียบรอย  ความตรงตอเวลาในการนัดหมายลูกคา  หรือพนักงานเคลมผูเดินทางไปใหบริการใน
กรณีที่เกิดเหตุแกลูกคาควรใหมีความรวดเร็วและสามารถติดตอไดสะดวก นอกจากนี้บริษัทควรมี
การจูงใจพนักงานผูใหบริการลูกคาโดยการใหการสนับสนุนในดานสวัสดิการที่เหมาะสมตองาน
ในหนาที่ตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความภักดีตอองคกรและความใสใจในการใหบริการของลูกคายิ่งขึ้น 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการมีสํานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือเปนอันดับ
แรก  ดังนั้นบริษัทประกันภัยรวมถึงสาขาและสํานักงานตัวแทนของบริษัทควรหาทําเลที่ตั้ง
สํานักงานใหเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ  มีปายโฆษณาและโลโกสัญลักษณใหเห็นเดนชัด    มีการ
จัดรูปแบบราน/สํานักงานใหสวยงามโดดเดนสะดุดตา  มีการใชสีหรือแสงเพื่อสรางความแตกตาง
กับสํานักงานของคูแขง โดยการทําการสงเสริมการตลาดใหลูกคาทราบถึงแหลงที่ตั้ง  แสดงรูปภาพ
สํานักงานใหเห็นชัดเจน  โดยผานหนังสือพิมพทองถ่ิน  นิตยสาร  หรือทําเปนใบปลิวแทรกใน
นิตยสารที่มีผูอานนิยมอาน  ใหลูกคาเห็นภาพจริงและเกิดความมั่นใจในตัวบริษัท  รวมถึงนําเสนอ
ความเปนระเบียบภายในสํานักงาน  การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวน  มีการนําอุปกรณสํานักงานที่
ทันสมัยมาใชใหบริการลูกคา  อีกทั้งยังควรดูแลความสะอาดภายในสํานักงานใหดูนามองอยูเสมอ 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 เนื่องจากธุรกิจประกันภัยรถยนตจัดเปนธุรกิจบริการ  โดยเฉพาะบริการหลักๆ คือในสวน
ของประกันภัยภาคสมัครใจคือ  ชวยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยจะเห็นไดจากปญหา
ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ  
เปนปญหาอันดับแรกที่ลูกคาพบ  ซ่ึงเคยมีบริษัทประกันภัยบางแหงทําการโฆษณาเรื่องการเคลมไว
แลวแตยังไมประสบความสําเร็จในการปฏิบัติจริง  ดังนั้นโอกาสในชองวางจุดนี้หากบริษัทใด
สามารถสรางใหลูกคารับรูและเห็นจริงได  สวนแบงการตลาดในเรื่องของการแยงลูกคาจากบริษัท
คูแขงมาเปนลูกคาของบริษัทก็มีมาก     ดังนั้นบริษัทตองเนนการใหบริการหากลูกคาเกิดอุบัติเหตุ
ใหดีที่สุดเพื่อสรางความประทับใจและการซื้อตอเนื่อง  โดยใหเนนบริการในดานของ ความรวดเร็ว
ในการเดินทางไปใหบริการลูกคาในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุใหมี
มาตรฐานเชน  กําหนดไววาเหตุเกิดในเขตพื้นที่นี้พนักงานเคลมของบริษัทจะเดินทางไปถึงภายใน
เวลาไมเกินกี่นาที  การันตีความแนนอนเชน  พนักงานเคลมจะเดินทางไปถึงภายในเวลาไมเกิน  30  
นาที  และพนักงานควรเตรียมเอกสารตางๆ ประกอบการเคลมใหพรอมบริการลูกคา  ลดความ
เสียเวลาของลูกคา  เพื่อสรางความแตกตางเหนือคูแขง  การติดตอตามเรื่องภายหลังจากเกิดเหตุใน
สวนของการซอมแซมรถ  ควรกําหนดระยะเวลาการซอมแซมที่ชัดเจนใหลูกคาทราบ  การจัดซอม
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถใหอยูในสภาพสมบูรณควรทําตามความเหมาะสมตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นและมีการแจงเงื่อนไขรายละเอียดในการจัดซอมรถใหแกลูกคาใหชัดเจน  ควรดูแล
ตรวจสอบการนํารถลูกคาเขาซอมกับอูซอมใหรอบคอบและสม่ําเสมอ  รวมถึงปรับปรุงดานการ
จายเงินชดเชยคาสินไหมแกลูกคาใหมีความรวดเร็วขึ้นดวย  โดยจากเดิมมีการจายสินไหมคืนโดย
การใชเช็ค  ก็ปรับปรุงใหมีการจัดการเงินสดสํารองไวจายลูกคาในทันทีหากนําใบเสร็จไปยื่นเบิก
กับบริษัท  ลดขั้นตอนการรอเงินคืนและประหยัดคาธรรมเนียมเช็คใหกับบริษัทไดดวย 
 


