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

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

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

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

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

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

ส่วนท่ี 5   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศ
ภยั 
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ตารางท่ี 2.1     แสดงความคุม้ครองของประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแต่ละประเภท   
ตารางท่ี 3.1     แสดงขนาดตวัอยา่งในการศึกษาท่ีใชห้น่วยตวัอยา่งเป็นคนและสถาบนั 
ตารางท่ี 4.1     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.2     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.3     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 
ตารางท่ี 4.4     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 4.5     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ตารางท่ี 4.6     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ 

เดือน 
ตารางท่ี 4.7     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามประเภทรถยนต ์
ตารางท่ี 4.8     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามยีห่อ้รถยนต์ 
ตารางท่ี 4.9     แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายกุารใชง้านของ

รถยนต ์
ตารางท่ี 4.10    แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประเภทประกนั 
ตารางท่ี 4.11    แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางที 4.12    แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามทุนประกนั 
ตารางท่ี 4.13    แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์

ท่ีทราบ 
ตารางท่ี 4.14    แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลวา่เคยท า

ประกนัภยัประเภทอ่ืนมาก่อนหรือไม่ 
ตารางท่ี 4.15    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน

ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ 
ตารางท่ี 4.16    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน

ประสมการตลาดดา้นราคา 
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ตารางท่ี 4.17    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน
ประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตารางท่ี 4.18    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน
ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ตารางท่ี 4.19    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน
ประสมการตลาดดา้นบุคลากร 

ตารางท่ี 4.20    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน
ประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 4.21    แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วน
ประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ตารางท่ี 4.22    แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
ประเภท 5 ในภาพรวม 

ตารางท่ี 4.23    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั   

ตารางท่ี 4.24    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด  
ดา้นราคา จ าแนกตามประเภทประกนั 

ตารางท่ี 4.25    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามประเภทประกนั 

ตารางท่ี 4.26    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั 

ตารางท่ี 4.27    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นบุคลากร จ าแนกตามประเภทประกนั 

ตารางท่ี 4.28    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทประกนั    
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ตารางท่ี 4.29    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.30    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นราคา จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.31    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.32    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.33    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นบุคลากร จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.34    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.35    แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 
ตารางท่ี 4.36    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นการบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบั
ความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.1     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา จ าแนก
ตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.2     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 
ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.3     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 
ล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 5.4     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 
3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.5     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 
จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.6     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 
ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.7     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบั
แรก 

ตารางท่ี 5.8     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นการบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 
ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.9     แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา จ าแนก
ตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.10    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบั
แรก 

ตารางท่ี 5.11    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 
ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.12    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 
จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 
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ตารางท่ี 5.13    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 
3 ล าดบัแรก 

ตารางท่ี 5.14    แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
จากสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบนั รถยนต์มีความส าคญัต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นหลากหลายดา้น เช่น ตอ้งการความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย หรือใช้ใน
การประกอบธุรกิจ เป็นตน้ ท าให้มีจ  านวนรถยนตเ์พิ่มข้ึนทุกปี ในทางกลบักนัท าให้มีปริมาณการเกิด
อุบติัเหตุบนทอ้งถนนเช่นกนั และมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย มีผลท าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น สาเหตุท่ีส าคญัในการเกิดอุบติัเหตุอนัเกิดจากตวับุคคล เช่น 
สภาพร่างกายไม่พร้อม มีโรคประจ าตวั การขาดการดูแลสภาพรถอยา่งต่อเน่ือง ขาดความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการใชร้ถใชถ้นน  มีอาการมึนเมาจากการเสพยา ด่ืมสุรา และไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร
อยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ และอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ความ
รุนแรงอนัเป็นผลมาจากการเมือง เป็นตน้ ผลกระทบท่ีตามมาจากการเกิดอุบติัเหตุนั้นท าให้ค่าใชจ่้าย
ในครอบครัวสูงข้ึน ทั้งในดา้นค่ารักษาพยาบาลอนัเกิดมาจากการใช้รถ ในด้านทุพพลภาพ หรือใน
ดา้นค่าปลงศพกรณีเกิดการเสียชีวิต นอกจากนั้นยงัมีค่าใช้จ่ายในดา้นทรัพยสิ์นอนัมาจากการซ่อมรถ
หรือซ้ือรถคนัใหม่ข้ึน ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัญหาอนัเกิดมาจากการใชร้ถทั้งส้ิน  

รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาช่วย

บรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อช่วยคุม้ครองความเส่ียงและลดภาระทางการเงินอนัท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม่

คาดคิด แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากประกนัภยัภาคบงัคบันั้นให้ความคุม้ครอง

เฉพาะผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากรถเท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นอนัเกิดความเสียหายจากการเกิดอุบติัเหตุ 

ท าให้บริษทัประกนัภยัได้ออกผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจข้ึนมา ซ่ึงสาระส าคญัของ

ประกนัภยัประเภทน้ี เป็นการประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัสามารถเลือกผลิตภณัฑ์ประกนัภยัไดโ้ดยสมคัร

ใจไม่มีกฎหมายบงัคบั โดยในปัจจุบนับริษทัประกนัภยัแต่ละบริษทัก็ไดอ้อกผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัไป 

ท าให้ความคุม้ครองแต่ละประเภทแตกต่างกนั รูปแบบประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในปัจจุบนันั้น

ไดแ้บ่งแบบประกนัออกเป็น 5 ประเภท โดยมีหลกัความคุม้ครองพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความคุม้ครองในดา้น

ชีวิต ร่างกาย และอนามยัของผูเ้อาประกนัภยัรวมทั้งบุคคลภายนอก ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นของ

บุคคลภายนอก ความคุม้ครองความเสียหายของตวั 



 
 

2 
 

รถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยั และความคุม้ครองต่อความเสียหายของตวัรถยนตจ์าก

กรณีสูญหายและไฟไหม้ รวมถึงมีการระบุผูข้บั และไม่ระบุผูข้บั ข้ึนอยู่กับว่าประกนัภยัแต่ละ

ประเภทมีเง่ือนไขความคุม้ครองความรับผิดชอบมากน้อยแตกต่างกนัออกไปของบริษทันั้นๆ [นว

กิจประกนัภยั, 2554 : ออนไลน]์ 

ปี 2557 น้ีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรถยนตไ์ม่ค่อยคึกคกัอนัเน่ืองมาจาก

โครงการรถคนัแรกได้ส้ินสุดลงประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ดีข้ึนเท่าท่ีควรเป็นผลมาจาก

ความขดัแยง้ทางการเมืองรวมทั้งมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน [สยามธุรกิจ, 2557 : ออนไลน์] ท าให้อตัรา

การซ้ือประกนัภยัรถยนตน์ั้นลดลงตามไปดว้ย ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีตลาดประกนัภยัรถยนตมี์

อตัราการเติบโตอยู่ท่ี 1.17% และลดลงร้อยละ 0.24 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน [ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2557 : ออนไลน์] ท าให้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าให้

แต่ละบริษทัมีแคมเปญผลิตภณัฑ์ออกมาแตกต่างกนัไป ทางเลือกส าหรับผูเ้อาประกนัภยัในสภาวะ

ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งลดภาระค่าใชจ่้าย ดงันั้นผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 5 จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีเบ้ียประกนัภยัต ่าแต่ยงัให้ค่าสินไหมทดแทนท่ีใกลเ้คียงกบั

ประกันภัยประเภท  1 ท่ี มี เบ้ี ยประกันภัยค่อนข้างสูง โดยให้ความคุ้มครองทั้ งในด้านค่ า

รักษาพยาบาลรวมถึงทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกนัภยั คู่กรณี และบุคคลภายนอก แต่มีขอ้ยกเวน้ตรงท่ี

ความคุ้มครองในส่วนของผู ้เอาประกันภัยนั้ นจะต้องเป็นความเสียหายท่ีเกิดจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบกเท่านั้น  

  จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีจ  านวนผูใ้ช้รถยนต์มากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ใน
ภาคเหนือ จากสถิติการด าเนินการเก่ียวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตพ์บวา่ ใน
ปี 2556  มีจ  านวนทั้งส้ิน 491,493 คนั [ส านักงานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่, 2557 : ออนไลน์] และ
กระจุกตวัอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อนัเกิดจากจงัหวดัเชียงใหม่นั้นเป็นศูนยก์ลางรอบดา้นทาง
เศรษฐกิจในภาคเหนือ [ธนาคารแห่งประเทศไทย 2552, : ออนไลน์] ท  าให้มีความเส่ียงในการเกิด
อุบติัเหตุสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงในปี 2556 ท่ีผา่นมามีจ านวนรถยนตท่ี์ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งส้ิน 259,936 คนั ซ่ึงยงัมีอีกจ านวนหน่ึงท่ีไม่ไดท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจหรือไม่ได้ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 ไว ้ดงันั้นผูใ้ช้รถควรจะลดภาระ
ความเส่ียงดว้ยการท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจนอกเหนือจากการท าประกนัภยัรถยนต์ภาค
บงัคบั ซ่ึงในปัจจุบนัมีบริษทัประกนัวนิาศภยัในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีออกผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจประเภท 5 เป็นจ านวน 32 บริษทั จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ี
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จะศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยัและผูท่ี้สนใจเป็นตวัแทนธุรกิจประกนัวินาศภยั เพื่อน าไปใช้
ในทางธุรกิจต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์เพือ่กำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5  
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วน

บุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 
2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัประกนั

วนิาศภยั หรือตวัแทนประกนัวนิาศภยัได ้
 

1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ หมายถึง รูปแบบการประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยั 

สามารถเลือกผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตไ์ดโ้ดยสมคัรใจไม่มีขอ้กฎหมายบงัคบั 
ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจประเภท 5  หมายถึง ลักษณะความคุ้มครองท่ี

เรียกวา่เฉพาะภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 พิเศษ คือ ความคุม้ครองลกัษณะเดียวกบัประกนัภยั

ประเภท 1 แตกต่างกนัตรงท่ีไม่คุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถผูเ้อาประกนัและรับผิดชอบความ
เสียหายต่อตวัรถยนตอ์นัเกิดจากการชนกบัยานพาหนะทางบกเท่านั้นและตอ้งมีคู่กรณี 

ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ คือ เป็นลักษณะความคุ้มครองเช่นเดียวกับ
ประกันภัยประเภท 3 นั่นคือ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายเฉพาะบุคคลภายนอกและ
ผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัท่ีเอาประกนัภยั คุม้ครองความรับผิดต่อทรัพยสิ์นเฉพาะบุคคลภายนอก แต่
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ นั้ นเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตวัรถยนต์คันท่ีเอา
ประกนัภยัในกรณีอนัเกิดจากการชนกบัยานพาหนะทางบกเท่านั้นและตอ้งมีคู่กรณี 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบับริษทัประกนัภยันั้นๆว่าจะออกความคุ้มครองใดๆเพิ่มเติม เช่น 
เพิ่มความคุม้ครองกรณีน ้าท่วม เป็นตน้ 
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  ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง ผูค้รอบครองรถยนต ์หรือ รถยนตท่ี์ผูใ้ชน้ ามาใช้
ส่วนบุคคลไม่ใช่รถบริษทัหรือเชิงพาณิชย ์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งเนน้ไปท่ี รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ รถยนตส่์วนบุคคลเกิน 7 ท่ีนัง่ และ รถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคล  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5  มีแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการไวว้า่ เป็น

เคร่ืองมือในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นการตลาดเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีถูกน ามาใช้ให้เขา้กบัตลาดของสินคา้ ซ่ึงเรียกว่า “ส่วนประสมการตลาด หรือ 4P” แต่
ธุรกิจในปัจจุบันนั้นธุรกิจบริการเข้ามามีบทบาทการแข่งขนัในตลาดเป็นอย่างมาก ท าให้ “ส่วน
ประสมการตลาด” ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอต่อกลยุทธ์ของธุรกิจ ดงันั้นจึงเกิดส่วนประสมการตลาดบริการ
ข้ึนเพื่อน าไปใชก้ าหนดแนวทางกลยทุธ์เพื่อน าไปปฏิบติัต่อธุรกิจ  ประกอบดว้ย 7 ประเภท ไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ์บริการ (The Service Product) หมายถึง ลูกค้าไม่ได้เพียงแค่ต้องการซ้ือ
สินค้าหรือบริการเท่านั้ น แต่ต้องการคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ทั้ งหมดของผูข้ายก่อนท่ีจะส่งมอบตัว
ผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัตวัผลิตภณัฑ์เพื่อให้เป็นท่ีจดจ าได้
ง่ายข้ึน นั่นคือ ตราสินคา้ ซ่ึงตราสินค้าท่ีดีจะช่วยให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับบริการท่ีดีมี
คุณภาพ แต่เม่ือธุรกิจอยู่ในตลาดได้ระยะหน่ึงแล้ว วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product life cycle) จะถูก
เปล่ียนจากสินคา้ใหม่กลายเป็นสินคา้ทัว่ไปท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงสินคา้วา่ไม่มีความแตกต่าง
กนั ดงันั้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จะไม่ถูกน ามาตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้อีก ธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งหา
ทางเลือกใหม่ๆในการขยายตวัของธุรกิจ เพื่อสามารถสร้างความแตกต่างใหธุ้รกิจต่อไป  

การก าหนดราคาบริการ (Pricing the Services) หมายถึง ราคา เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจและเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ดงันั้นการตั้งราคาจึงมี
ความส าคญัต่อการก าหนดกลยทุธ์การตลาดตวัอ่ืนๆ เราสามารถก าหนดราคาขายได ้โดยนิยมใชมี้อยู ่3 
วิธี ไดแ้ก่ ก าหนดราคาจากตน้ทุน ก าหนดราคาจากการแข่งขนั และก าหนดราคาจากลูกคา้ โดยการ
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ตดัสินใจในการตั้งราคาข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ เป้าหมายของ
กิจการ  โครงสร้างตน้ทุนเพื่อก าหนดราคาขาย ต าแหน่งของบริการในตลาด ปัจจยัภายนอก ได้แก่ 
วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขนั เป็นตน้  

การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัจ าหน่ายบริการ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 
ประการ ประการแรก คือ การเลือกท าเลท่ีตั้งส าหรับการให้บริการ (Location) การเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีดี
จะช่วยให้ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายในการเขา้มาใช้บริการได้ง่ายข้ึน สามารถลดตน้ทุนในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ประการท่ีสอง คือ ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) เน่ืองจากลกัษณะ
ของธุรกิจบริการนั้นไม่สามารถจบัตอ้งได้และไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
เป็นไปในลกัษณะขายตรง ผา่นนายหนา้หรือตวัแทน หรือผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการบริการ เป็นตน้ ดงันั้น
การตดัสินใจในดา้นการจดัจ าหน่ายเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้มาใชบ้ริการ ธุรกิจ
บริการจะตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงได้ นั่นหมายความว่า ผูใ้ห้บริการจะตอ้งท าให้การบริการสามารถ
เขา้ถึงลูกคา้ได ้รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการไดใ้นขณะนั้น 

การส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion : Communication of the Services)หมายถึง 
ส่วนประสมของการส่ือสารการตลาดบริการมีลักษณะเช่นเดียวกับการส่ือสารการตลาดสินค้า 
ประกอบดว้ย 

การโฆษณา คือ วิธีการส่ือสารท่ีท าให้ลูกคา้เกิดการรับรู้และเกิดการเปรียบเทียบใน
ตวัสินคา้และบริการของบริษทัเรากบัคู่แข่ง 

การขายโดยพนกังานขาย คือ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้ 
การส่งเสริมการขาย คือ วิธีการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งเน้นไปยงัลูกคา้ คนกลาง และ

พนกังานขาย เช่น การแจกสินคา้ตวัอยา่ง การแจกคูปองส่วนลดสินคา้ การให้ส่วนลดส าหรับร้านคา้ 
เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์ คือ การสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ให้กบัธุรกิจ เพื่อท าให้ลูกคา้
เกิดความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ของเรา โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพบั หนงัสือพิมพ ์การจดั
นิทรรศการ เป็นตน้ 

การส่ือสารแบบปากต่อปาก คือ วิธีการส่ือสารการตลาดท่ีไดผ้ลเร็วท่ีสุดทั้งในดา้นดี
และดา้นลบ หากลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีก็จะบอกต่อผูอ่ื้นในทางท่ีดี แต่ในทางกลบักนัหากลูกคา้
ไม่ไดค้วามพึงพอใจจากการบริการก็จะบอกต่อผูอ่ื้นในทางท่ีไม่ดีเช่นกนั 
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การตลาดทางตรง คือ การส่ือสารการตลาดสมยัใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อ
ตอบสนองต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การสั่งซ้ือสินคา้ทางไปรษณีย ์การตลาดทางโทรศพัท ์
(Telemarketing) เป็นตน้ 

ดงันั้นการท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารการตลาดเกิดประโยชน์สูงสุดไดน้ั้น นอกจากจะตอ้ง
รู้ถึงกระบวนการส่ือสารอนัประกอบดว้ย ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร แลว้นั้นยงัจะตอ้งเขา้ใจถึง
ลกัษณะของวิธีการส่ือสารแต่ละประเภทเพื่อน าไปใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสมต่อการแข่งขนัของธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุคคล (People) หมายถึง พนกังานหรือบุคคลท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนขององคก์ร ซ่ึง
ในปัจจุบนัลูกคา้มีความคาดหวงัต่อสินคา้หรือบริการสูงข้ึนแต่ความภกัดีต่อตราสินคา้ลดลง ดงันั้น
พนกังานมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการให้บริการ ซ่ึงองค์กรจะตอ้งคอยจดักิจกรรมต่างๆภายใน
องคก์ร เช่น การฝึกอบรม เพื่อให้พนกังานมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้อยู่ตลอดเวลา การ
ใหลู้กคา้มีส่วนร่วมก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสร้างคุณค่าในกบับริการ นอกจากนั้นการใหอ้ านาจการตดัสินใจ
ให้กบัพนักงาน (Empowerment) ก็สามารถช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการท าให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจมากข้ึน นอกจากนั้นองคก์รและพนกังานจะตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมของลูกคา้แต่ละคน
โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีสร้างปัญหาใหก้บัธุรกิจ เพื่อสามารถจดัการกบัลูกคา้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กระบวนการในการให้บริการ (Processes) หมายถึง กระบวนการต่างๆท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซ่ึงธุรกิจจะต้องค านึงถึงปัจจยัต่างๆเพื่อเลือกรูปแบบการบริการท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ระดับของการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าท่ี
แตกต่างกนั การให้บริการลูกค้าในสถานท่ีของธุรกิจแตกต่างกับในสถานท่ีของลูกค้าเอง การใช้
เคร่ืองมือในการให้บริการลูกค้าแตกต่างกับการใช้บุคคลในการให้บริการลูกค้า ระดับของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของพนกังานกบัลูกคา้มีผลต่อรูปแบบกระบวนการ ความเหมาะสมของการบริการท่ีเป็น
มาตรฐานกบัความหลากหลายเพื่อตอบสนองกบัคนหลายกลุ่ม ระดบัความซับซ้อนน้อยแตกต่างกบั
ความซับซ้อนมาก เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้แตกต่างกนัไป ดงันั้นการ
จดัท าผงักระบวนการ (Service Blueprint) ช่วยท าให้ธุรกิจเรามองเห็นถึงภาพรวมของกระบวนการ
บริการไดอ้ยา่งครอบคลุม และสามารถน าไปวางแผนวเิคราะห์ปรับปรุงต่อไปได ้ 

หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆรวมไป
ถึงส่ิงแวดลอ้มในการส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ภายนอกรวมทั้งความแตกต่างท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ได ้ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ภูมิทศัน์บริการ (Servicescape) คือ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีในการให้บริการลูกคา้ เช่น การตกแต่งภายในอาคาร มีป้ายบอกทาง เป็นตน้ ส่ิง
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ต่างๆเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะการให้บริการ ระดบัความซบัซ้อนของภูมิทศัน์บริการ เป็นตน้ ส่ิงท่ีจบั
ตอ้งไดอ่ื้นๆ (Other Tangibles) คือ ส่ิงท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรมท่ีสามารถช่วยในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
เช่น การแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 

 
2.1.2 การประกนัภัยรถยนต์  
ฐิติวดี ชยัวฒัน์ (2552) ไดก้ล่าวว่าการประกนัภยัรถยนต์ หมายถึง เป็นรูปแบบหน่ึง

ของการประกนัวินาศภยั ซ่ึงให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากการใช้รถแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
โดยคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผูป้ระสบภยัจากรถ คุ้มครองผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร และ
บุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองต่อทรัพย์สินรถยนต์ เช่น การชน สูญหาย ไฟไหม้ เป็นต้น การ
ประกนัภยัรถยนตแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) คือ รูปแบบการประกนัภยัท่ีรถทุกคนัท่ีจด
ทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกจ าเป็นตอ้งท าตามท่ีกฎหมายบงัคบั โดยการประกนัภยัประเภทน้ีให้
ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเสียหายเบ้ืองตนั โดยกรณีบาดเจ็บผูป้ระสบภยัจะได้รับค่า
รักษาพยาบาลตามค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต ผูป้ระสบภยัจะ
ได้รับค่าปลงศพเป็นจ านวน 35,000 บาท ส่วนในกรณี เสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล 
ผูป้ระสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพไม่เกิน 65,000 บาท และอีกส่วนหน่ึงเป็น
ค่าเสียหายส่วนเกินหรือเรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน โดยกรณีบาดเจ็บผู ้ประสบภัยจะได้รับค่า
รักษาพยาบาลตามค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกิน 65,000 บาท และในกรณีเสียชีวิตเป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท [ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2558 : 
ออนไลน]์ 

การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ คือ รูปแบบการประกนัภยัท่ีรถทุกคนัสามารถ
เลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าได ้ไม่มีกฎหมายบงัคบั ในปัจจุบนัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแบ่งออกเป็น 
5 ประเภท โดยใหค้วามคุม้ครองแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

  ตารางที ่2.1 ตารางแสดงความคุม้ครองของประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแต่ละประเภท 

ความคุม้ครอง 
ประเภทประกนัภยัรถยนต ์

1 2 3 4 2+ 3+ 

รับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 
บุคคล X X X - X X 

ทรัพยสิ์น X X X X X X 

รับผดิชอบต่อรถยนตค์นัท่ีเอา
ประกนั 

การชน X - - - X* X* 

สูญหาย X X - - X - 

ไฟไหม ้ X X - - X - 

บุคคลภายในคนัท่ีเอาประกนั 

อุบติัเหตุส่วน
บุคคล 

X X X - X X 

ประกนัผูข้บัข่ี X X X - X X 

ภยัก่อการร้าย X X - - X - 

 ท่ีมา : บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) (2557) 
 (* ในกรณีท่ีชนกบัยานพาหนะทางบกและมีคู่กรณีเท่านั้น และในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นฝ่าย  ผิด 
จะตอ้งเสียค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่า excess ไม่เกิน 2,000 บาท) 

 
โดยประกนัภยัแต่ละประเภทมีอตัราเบ้ียประกนัท่ีแตกต่างกนั โดยมีหลายปัจจยัเป็น

ตวัก าหนด ดงัน้ี 
1. เบ้ียประกนัภยัพื้นฐาน คือ อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีก าหนดอตัราขั้นต ่าและขั้นสูงไวต้ามประเภท

ของรถยนตโ์ดยคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

2. ลกัษณะการใชร้ถยนต ์เช่น รถยนตส่์วนบุคคล รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์รถยนตรั์บจา้งสาธารณะ มี

การก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัแตกต่างกนั 

3. ขนาดของรถยนต ์เช่น ขนาดเคร่ืองยนต ์จ านวนท่ีนัง่โดยสาร  

4. อายผุูข้บัข่ี เช่น ระบุตวัผูข้บัข่ี หรือไม่ระบุตวัผูข้บัข่ี  

5. อายขุองรถยนต ์ 

6. ส่วนควบอุปกรณ์รถยนตท่ี์ไม่ไดม้าจากโรงงาน เช่น อุปกรณ์แต่งเพิ่ม 

7. เบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เป็นตน้ 
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8. การประกนัภยักลุ่ม 

9. ส่วนลดเบ้ียประกนัประวติัดีและส่วนเพิ่มเบ้ียประกนัประวติัไม่ดี 

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าให้แต่ละบริษทัประกนัภยัมีอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นผูใ้ชร้ถควรศึกษาและพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นก่อนเลือกท าประกนัภยั 
   
2.2 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

นรากร  ทิพ นี  (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจต่ออายุกรมธรรม์ของผู ้ซ้ื อ
ประกนัภยัรถยนต์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์ในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง โสด อายุไม่เกิน 30 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน 
โดยเลือกท าประกนัภยัประเภท 3 ของบริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั ทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่าใน
ดา้นส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่ออายุกรมธรรม์พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดและดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์นั้นให้ความส าคญัต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้น
ราคานั้นให้ความส าคญัต่อค่าเบ้ียประกนัท่ีสอดคลอ้งต่อความคุม้ครองสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายนั้นให้ความส าคญัต่อจ านวนสาขาบริการและตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศสูงท่ีสุด ปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นให้ความส าคญัต่อการจดัท าขอ้เสนอเบ้ียประกนัราคาพิเศษสูงท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นบุคลากรนั้นให้ความส าคญัต่อความสุภาพในการพูดจาของพนกังานในการให้บริการสูง
ท่ีสุด ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการนั้นให้ความส าคญัต่อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกร้อง
และจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงท่ีสุด และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพนั้นใหค้วามส าคญัต่อความ
สะดวกในการเขา้มาติดต่อสูงท่ีสุด และพบวา่ตวัแปรเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้มีผล
แตกต่างต่อส่วนประสมการตลาดอยา่งมีนยัส าคญั 

ยุวดี ปานสาคร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยั
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก เจา้ของ
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ
18-35 ปี มีอาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง และรายไดเ้ฉล่ียอยู่ช่วง 20,001-30,000 บาท จากการศึกษา
พบว่า ในด้านส่วนประสมการตลาดนั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดับด้านกระบวนการ
ให้บริการมากท่ีสุด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายน้อยท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้ นให้
ความส าคญัต่อเง่ือนไขความคุม้ครองกรมธรรม์สูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัต่ออตัราเบ้ีย
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ประกนัเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัต่อจ านวนสาขา 
ส านกังานตวัแทนและตวัแทนขายท่ีให้บริการสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญั
ต่อการให้ส่วนลดสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากรให้ความส าคญัต่อความรู้ในรายละเอียดของกรมธรรม์
ของพนกังานสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญัต่อความสะดวกสถานท่ีจอดรถสูง
ท่ีสุด และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการให้ความส าคญัต่อความรวดเร็วในการบริการหลงัจากแจง้
อุบติัเหตุสูงท่ีสุด 

พนิดา ละเอียด  (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ : กรณีศึกษา บมจ.สินมัน่คงประกนัภยั สาขาพะเยา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจกบั บมจ.สินมัน่คงประกนัภยั สาขาพะเยา 
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉล่ียอยู่ช่วง 5,001-10,000 บาท ต่อเดือน โดยเลือกท าประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 เลือกท าผ่านบริษทัโดยตรงเพราะมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ และเลือกท าประกนัเป็นปี
แรก จากผลการศึกษาพบว่า ในดา้นส่วนประสมการตลาดนั้นผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ด้านบุคลากรมากท่ีสุด และด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์นั้ นให้
ความส าคญัต่อความคุม้ครองในตวักรมธรรม์สูงท่ีสุด ปัจจยัด้านราคานั้นให้ความส าคญัต่อค่าเบ้ีย
ประกันภยัท่ีมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองสูงท่ีสุด ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นให้
ความส าคญัต่อสถานท่ีตั้งบริษทัท่ีสะดวกในการเขา้มาติดต่อสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
นั้นให้ความส าคญัต่อช่องทางการช าระเบ้ียประกนัดว้ยบตัรเครดิตสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากรนั้นให้
ความส าคญัต่อความรวดเร็ว ความเช่ียวชาญในการให้บริการในการท าประกนัสูงท่ีสุด ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการนั้นให้ความส าคญัต่อการมีศูนยรั์บแจง้ท่ีสามารถติดต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมงสูง
ท่ีสุด และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพนั้นให้ความส าคญัต่อช่ือเส่ียงของบริษทัท่ีมีมายาวนานสูง
ท่ีสุด 

พันธ์ทิพย์  ทองค า (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจของกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก คนวยั
ท างานท่ีมีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเป็นของตวัเอง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 25-31 ปี โสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูช่่วง 15,001-25,000 บาทต่อ
เดือน โดยมีอายุของรถประมาณ 1-3 ปี และเลือกท าประกนัภยัประเภท 1 ผลการศึกษาพบวา่ในส่วน
ประสมการตลาดบริการผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบักระบวนการมากท่ีสุด และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดน้อยท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์นั้ นให้ความส าคญัต่อความมัน่คงของบริษัท



 
 

12 
 

ประกนัภยัสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคานั้นใหค้วามส าคญัต่ออตัราเบ้ียประกนัท่ีเหมาะสมต่อความคุม้ครอง
สูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายนั้นใหค้วามส าคญัต่อจ านวนสาขาบริษทัท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศสูง
ท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นใหค้วามส าคญัต่อการใหส่้วนลดค่าเบ้ียประกนัสูงท่ีสุด ปัจจยั
ดา้นกระบวนการนั้นให้ความส าคญัต่อความรวดเร็วในการบริการเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนสูงท่ีสุด ปัจจยั
ดา้นบุคคลนั้นให้ความส าคญัต่อความสุภาพ มีบุคลิกภาพและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนักงานสูง
ท่ีสุด และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพนั้นให้ความส าคญัต่อการตกแต่งส านักงานและสาขาของ
บริษทัสูงท่ีสุด แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในการศึกษาในส่วนของแบบสอบถามท่ีไม่คดักรองขอ้มูลเบ้ืองตน้ท า
ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษามีความคาดเคล่ือน ตวัอยา่งค าถามท่ีควรใชเ้ช่น ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นผูใ้ชร้ถหรือเป็นเจา้ของรถเอง 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 มีระเบียบวิธีการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
   เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 ซ่ึง
ประกอบด้วย ส่วนประสมด้านผลิตภณัฑ์บริการและด้านการบริการ ส่วนประสมด้านราคา ส่วน
ประสมดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนประสมดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ ส่วนประสมดา้น
บุคลากร ส่วนประสมดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และส่วนประสมดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชร้ถยนต ์หรือ ผูค้รอบครองรถยนตส่์วนบุคคล
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่และซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 
 
   3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบประชากรทั้งหมดของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 จึงท าการก าหนดขนาด
ตวัอยา่งจ านวน 400 ราย โดยใชว้ิธีเปิดตารางของ Seymour Sudman  (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551 : 187) ซ่ึง
ใช้หน่วยตวัอยา่งเป็นคนในระดบัทอ้งถ่ินและเลือกคนจ านวนกลุ่มย่อยท่ีจะวิเคราะห์อยูใ่นระดบัไม่มี
เลยหรือมีนอ้ย ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 ขนาดตวัอยา่งในการศึกษาท่ีใชห้น่วยตวัอยา่งเป็นคนและสถาบนั 
จ านวนกลุ่มยอ่ย
ท่ีจะวเิคราะห์ 

คนหรือครอบครัว สถาบนั 
ประเทศ ทอ้งถ่ิน ประเทศ ทอ้งถ่ิน 

ไม่มีเลยหรือ 
มีนอ้ย 

1,000-1,500 200-500 200-500 50-200 

มีบา้งแต่ไม่มาก 1,500-2,500 500-1,000 500-1,000 200-500 
มีมาก 2,500+ 1,000+ 1,000+ 500+ 

 
วธีิการเลือกตวัอยา่ง จะใชว้ธีิการสุ่มแบบก าหนดสัดส่วนโควตา (Quota sampling)  

โดยท าการแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นผูท้  าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 แบบ 2 พิเศษ 
จ านวน 200 ราย และ ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 แบบ 3 พิเศษ จ านวน 200 ราย 
 
3.2 วธีิการศึกษา   

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ  
1. ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. บริษทัประกนัวนิาศภยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
4. ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนคือ  
  ส่วนท่ี 1   ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 ของผูใ้ช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ อายุการใช้
งานของรถยนต์ ประเภทประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั ทุนประกนัภยั แหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีทราบ 
และเคยท าประกนัภยัประเภทอ่ืนมาก่อนหรือไม่    
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วน
บุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 สอบถามโดยใช้
มาตราวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เพื่อวดัความส าคญั โดยแบ่งมาตราวดั
ออกเป็น 5 ระดบั คือ 

        ระดับความส าคัญ   ระดับคะแนน 
                                   มากท่ีสุด                         5 

              มาก                      4 
             ปานกลาง            3 

                                นอ้ย                     2 
                                         นอ้ยท่ีสุด            1 
 
โดยน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย      ผลการแปลความหมาย 
  4.50-5.00   ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
  3.50-4.49   ระดบัความส าคญัมาก 
  2.50-3.49   ระดบัความส าคญัปานกลาง 
  1.50-2.49   ระดบัความส าคญันอ้ย 
  1.00-1.49   ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศภยั 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบเบ้ืองตน้ (Pretest) จ านวน 15 ชุด แลว้ไดท้  าการ

แกไ้ขในหลายส่วน ดงัน้ี 
1. มีการเพิ่มเติมความหมายของประกันภยัประเภท 2 พิเศษ (2 พลัส) และ 3 พิเศษ ( 3 

พลสั) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถึงความคุม้ครองของประกนัภยัประเภทนั้น 
2. มีการอธิบาย “ผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคล” ในนิยามศพัท์เพิ่มเติมให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึนใน

การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดง่้าย  
3. มีการแกไ้ขในส่วนของค าช้ีแจง “โดยให้พิจารณาถึงรถยนต์ท่ีท่านใช้ประจ าและท่าน

เป็นผูท้  าประกนัภยัประเภท 5 ใหก้บัรถยนตค์นัดงักล่าว” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวจิยั  
4. มีการปรับแกใ้นเร่ืองของทุนประกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่วงทุนประกนัในปัจจุบนั  
5. มีการปรับแกร้ายละเอียดค าถามในส่วนท่ี 3 เพื่อใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และการจดัขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้(Cross-Tabulation) 
  

3.2.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
   การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2558      รวมระยะเวลา 8 เดือน เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 
 

3.2.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
3. บริษทัประกนัวนิาศภยั ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
4. ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 ผู ้วิจ ัยได้ท าการแจก
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติอตัราร้อยละ 
และความถ่ี ปรากฏดงัในตารางท่ี 4.1 – 4.6 
 
 ส่วนท่ี 2   ข้อมูลเก่ียวกับการท าประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 ของผูใ้ช้
รถยนตส่์วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ประเภทรถยนต ์ยี่ห้อรถยนต ์อายกุารใชง้าน
ของรถยนต ์ประเภทประกนัภยั เบ้ียประกนัภยั ทุนประกนัภยั แหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีทราบ และเคย
ท าประกันภยัประเภทอ่ืนมาก่อนหรือไม่ มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติอตัราร้อยละ และความถ่ี 
ปรากฏดงัในตารางท่ี 4.7 - 4.14 
 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคล
ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 มาท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ปรากฏดงั
ในตารางท่ี 4.15 - 4.22 
 

 ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคล
ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 จ  าแนกตามประเภทประกนั และเบ้ียประกนั มาท า
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และการจดัขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้ปรากฏดงัในตารางท่ี 4.23 - 
4.36 
 
 ส่วนท่ี 5    ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศภยั 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 

 
 

ตารางที ่4.1   แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 196 49.0 
หญิง 204 51.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49  
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 29 ปี 112 28.0 
30 – 39 ปี 139 34.8 
40 – 49 ปี 84 21.0 
50 – 59 ปี 45 11.3 
60 ปี ข้ึนไป 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30 -39 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.8 รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 ช่วงอาย ุ40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.0 ช่วง
อาย ุ50 -59 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 และช่วงอาย ุ60 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 203 50.8 
สมรส 176 44.0 
หมา้ย / หยา่ร้าง 21 5.3 
รวม 400 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

50.8 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 44 และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.3 
ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 12 3.0 
มธัยมศึกษา / ปวช. 37 9.3 
อนุปริญญา / ปวส. 43 10.8 
ปริญญาตรี 278 69.5 
ปริญญาโท 28 7.0 
ปริญญาเอก 2 0.5 
รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 69.5 รองลงมามีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7 มีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3 และมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 37 9.3 
พนกังานบริษทั 243 60.8 
นกัศึกษา 9 2.3 
คา้ขาย / เจา้ของกิจการ 58 14.5 
รับจา้ง 36 9.0 
เกษียณแลว้ 10 2.5 
อ่ืนๆ 7 1.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.5 มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 9 เกษียณจากอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 2.5 
เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.3 และมีอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถาปนิกอิสระ อาชีพอิสระ แม่บา้น และ
วสิาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 23 5.8 
10,000 – 20,000 บาท 188 47.0 
20,001 – 30,000 บาท 88 22.0 
30,001 – 40,000 บาท 44 11.0 
40,001 – 50,000 บาท 24 6.0 
50,001 – 60,000 บาท 14 3.5 
มากกวา่ 60,000 บาท 19 4.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยุใ่นช่วง
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วงมากกวา่ 60,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 50,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 ของผู้ใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามประเภทรถยนต ์

ประเภทรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 
รถเก๋ง 263 65.8 
รถกระบะ (Cab) 74 18.5 
รถกระบะ 4 ประตู 40 10.0 
รถตู ้ 4 1.0 
รถ เอสยวู ี(SUV) 14 3.5 
รถ เอม็พีว ี(MPV) 5 1.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 65.8
รองลงมาใชร้ถกระบะ (cab) คิดเป็นร้อยละ 18.5 ใชร้ถกระบะ 4 ประตู คิดเป็นร้อยละ 10 ใชร้ถเอสยวู ี
(SUV) คิดเป็นร้อยละ 3.5 ใช้รถยนต์เอ็มพีวี (MPV) คิดเป็นร้อยละ 1.3 และใช้รถตู ้คิดเป็นร้อยละ 1 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามยีห่อ้รถยนต์ 
ยีห้่อรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 

โตโยตา้ 140 35.0 
ฮอนดา้ 83 20.8 
นิสสัน 33 8.3 
มาสดา้ 27 6.8 
ฟอร์ด 14 3.5 
มิตซูบิชิ 30 7.5 
ซูซูกิ 6 1.5 
อีซูซุ 36 9.0 
เบนซ์ 6 1.5 
บีเอม็ดบับลิว 3 0.8 
เชพโรเลต 17 4.3 
ฮุนได 1 0.3 
วอลโว ่ 3 0.8 
มินิคูเปอร์ 0 0.0 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โอเป้ิล 1 0.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยี่ห้อโตโยตา้ คิดเป็นร้อยละ 
35 รองลงมาใชร้ถยี่ห้อฮอนดา้ คิดเป็นร้อยละ 20.8 ใชร้ถยี่ห้ออีซูซุ คิดเป็นร้อยละ 9 ใชร้ถยี่ห้อนิสสัน 
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ใช้รถยี่ห้อมิตซูบิชิ คิดเป็นร้อยละ 7.5 ใช้รถยี่ห้อมาสดา้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ใช้รถ
ยี่ห้อเชฟโรเลต คิดเป็นร้อยละ 4.3 ใช้รถยี่ห้อฟอร์ด คิดเป็นร้อยละ 3.5 ใช้รถยี่ห้อซูซูกิ คิดเป็นร้อยละ 
1.5 ใช้รถยี่ห้อเบนซ์ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ใช้รถยี่ห้อบีเอ็มดบับลิว คิดเป็นร้อยละ 0.8 ใช้รถยี่ห้อวอลโว ่
คิดเป็นร้อยละ 0.8 ใชร้ถยี่ห้อฮุนได คิดเป็นร้อยละ 0.3 และใช้รถยี่ห้ออ่ืนๆ ไดแ้ก่ โอเป้ิล คิดเป็นร้อย
ละ 0.3 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายกุารใชง้านของรถยนต ์
อายุการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 

1 - 3 ปี 115 28.8 
4 - 6 ปี 119 29.8 
7 ปี ข้ึนไป 166 41.5 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุรถอยูใ่นช่วง 7 ปี ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 41.5 รองลงมามีอายุรถอยูใ่นช่วง 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 และมีอายุรถอยูใ่นช่วง 1-3 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประเภทประกนั 

ประเภทประกนั จ านวน ร้อยละ 
ประเภท 2 พเิศษ (2 พลสั) 200 50.0 
ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) 200 50.0 
รวม 400 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัภยัประเภท 2 พลสั คิดเป็นร้อยละ 

50 และ 3 พลสั คิดเป็นร้อยละ 50 ตามล าดบั ตามวธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งในวจิยั 
 
 ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

เบีย้ประกนัภัย จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 63 15.8 
5,000 – 7,000 บาท 138 34.5 
7,001 – 9,000 บาท 106 26.5 
มากกวา่ 9,000 บาท 93 23.3 
รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าประกันภัยโดยจ่ายค่าเบ้ีย
ประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-
9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 จ่ายค่าเบ้ียประกนัอยู่ในช่วง 9,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 23.3 
และจ่ายค่าเบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามทุนประกนั 

ทุนประกนั จ านวน ร้อยละ 
100,000 – 299,999 บาท 237 59.3 
300,000 – 499,999 บาท 118 29.5 
500,000 – 699,999 บาท 32 8.0 
700,000 บาท ข้ึนไป 12 3.0 
ไม่ไดต้อบ 1 0.3 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท าประกันภัยโดยมีทุน
ประกันอยู่ในช่วง 100,000-299,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมามีทุนประกันอยู่ในช่วง 
300,000-499,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีทุนประกนัอยูใ่นช่วง 500,000-699,999 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 8 มีทุนประกนัอยู่ในช่วง 700,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3 และมีผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้
เลือกทุนประกนั คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีทราบ 
แหล่งที่ทราบ จ านวน ร้อยละ 

ตวัแทน / นายหนา้ / พนกังาน 277 69.25 
เวบ็ไซตบ์ริษทั 57 14.25 
เวบ็ไซตท์ัว่ไป 45 11.25 
ส่ือออนไลน์ 57 14.25 
หนงัสือพิมพ ์วารสารต่างๆ 29 7.25 
การแนะน าของเพื่อน ญาติ 69 17.25 
อ่ืนๆ 11 2.75 
หมายเหตุ เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภณัฑ์มาจาก
ตวัแทน/นายหน้า/พนกังาน คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมาทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากการแนะน า
ของเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 17.25 ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑม์าจากเวบ็ไซตบ์ริษทั คิดเป็นร้อยละ 14.25 
ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 14.25 ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากเวบ็ไซต์
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 11.25 ทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากหนงัสือพิมพ์/วารสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
7.25 และทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากช่องทางอ่ืน ไดแ้ก่ โทรทศัน์ ธนาคาร เป็นพนกังานประกนัเอง 
มาติดต่อบริษทัดว้ยตวัเอง เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลวา่เคยท าประกนัภยัประเภทอ่ืน
มาก่อนหรือไม่ 

เคยท าประกนั จ านวน ร้อยละ 
ผา่นตวัแทน / นายหนา้ / พนกังาน 245 61.3 
ทางธนาคาร 23 5.8 
ทางโทรศพัท ์(Telemarketing) 11 2.8 
ทางเวบ็ไซต ์ 9 2.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
ไม่เคย 112 28.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยท าประกันผ่านตัวแทน /

นายหนา้/พนกังาน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาไม่เคยท าประกนัภยัมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 28 เคยท า
ประกนัผ่านทางธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5.8 เคยท าประกนัผ่านทางโทรศพัท์ (telemarketing) คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 และเคยท าประกนัผา่นทางเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการซ้ือ
ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 

  
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านผลติภณัฑ์และด้านการ

บริการ 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง 

150 
(37.5) 

178 
(44.5) 

68 
(17.0) 

3 
(0.8) 

1 
(0.3) 

4.18 
 (มาก) 2 

ผลประโยชนข์องกรมธรรมมี์
ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม 
เช่น คุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น  

150 
(37.5) 

181 
(45.3) 

63 
(15.8) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.19 
(มาก) 

1 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครอง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ภยั
ธรรมชาติ ภยัสงคราม การ
บริการช่วยเหลือต่างๆ 

80 
(20.0) 

159 
(39.8) 

129 
(32.3) 

27 
(6.8) 

5 
(1.3) 

3.71 
(มาก) 

5 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองใน
ส่วนของอุปกรณ์ตกแต่ง
เพ่ิมเติมส่วนควบกบัตวัรถ 

83 
(20.8) 

143 
(35.8) 

143 
(35.8) 

26 
(6.5) 

5 
(1.3) 

3.68 
(มาก) 

6 

เง่ือนไขความคุม้ครองของ
ผลิตภณัฑมี์ความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย   

127 
(31.8) 

181 
(45.3) 

80 
(20.0) 

11 
(2.8) 

1 
(0.3) 

4.06 
(มาก) 

4 

พนกังานสามารถใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วในการต่ออายุ
กรมธรรม ์

125 
(31.3) 

189 
(47.3) 

82 
(20.5) 

3 
(0.8) 

1 
(0.3) 

4.09 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.98 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98โดยเม่ือ
พิจารณาแต่ละปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์มีความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในการต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.09) เง่ือนไขความ
คุ้มครองของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.06)  ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และผลิตภณัฑ์มี
ความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วนควบกบัตวัรถ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น
ราคา 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านราคา 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสม
กบัความคุม้ครอง 

150 
(37.5) 

159 
(39.8) 

85 
(21.3) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

4.13 
(มาก) 

1 

ค่าเบ้ียประกนัมีราคา
เหมาะสมกวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนั
ประเภทอ่ืน 

134 
(33.5) 

164 
(41.0) 

92 
(23.0) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

4.05 
(มาก) 

2 

ค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการ
ผอ่นช าระได ้

80 
(20.0) 

134 
(33.5) 

132 
(33.0) 

36 
(9.0) 

18 
(4.5) 

3.56 
(มาก) 

4 

มีความสะดวกในการช าระ
ค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น บตัรเครดิต 
ธนาคาร เป็นตน้ 

121 
(30.3) 

162 
(40.5) 

95 
(23.8) 

18 
(4.5) 

4 
(1.0) 

3.95 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.92 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 โดยเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัย่อย
นั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง 
นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาเป็น ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น บัตรเครดิต ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.95) และค่าเบ้ียประกันสามารถท าการผ่อนช าระได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อ
ท่ีบริษทั 

114 
(28.5) 

185 
(46.3) 

87 
(21.8) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.00 
(มาก) 

2 

มีจ  านวนสาขาของบริษทั
ประกนัภยัครอบคลุม 

123 
(30.8) 

165 
(41.3) 

95 
(23.8) 

16 
(4.0) 

1 
(0.3) 

3.98 
(มาก) 

4 

มีความสะดวกในการติดต่อผ่าน
ตวัแทน  

113 
(28.3) 

184 
(46.0) 

91 
(22.8) 

11 
(2.8) 

1 
0.3) 

3.99 
(มาก) 

3 

มีความสะดวกในการติดต่อผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือ
ออนไลน์ เป็นตน้ 

77 
(19.3) 

148 
(37.0) 

145 
(36.3) 

25 
(6.3) 

5 
(1.3) 

3.67 
(มาก) 

5 

มีความสะดวกในการซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ 
เป็นตน้ 

74 
(18.5) 

138 
(34.5) 

140 
(35.0) 

37 
(9.3) 

11 
(2.8) 

3.57 
(มาก) 

6 

มีความสะดวกในการต่ออายุ
กรมธรรม ์

129 
(32.3) 

183 
(45.8) 

78 
(19.5) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

4.08 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 โดยเม่ือพิจารณา
แต่ละปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นมีความสะดวกในการต่ออายุ
กรมธรรม ์นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมาเป็นมีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการติดต่อผ่านตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีจ านวนสาขาของบริษัท
ประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีความสะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือ
ออนไลน์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.67) และมีความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาดบริการ 

ส่วนประสมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 
มีการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

84 
(21.0) 

198 
(49.5) 

106 
(26.5) 

11 
(2.8) 

1 
(0.3) 

3.88 
(มาก) 

3 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
โฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ 
วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท  า
ให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั 

78 
(19.5) 

172 
(43.0) 

134 
(33.5) 

14 
(3.5) 

2 
(0.5) 

3.78 
(มาก) 

4 

มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อ
ลูกคา้ เช่น บตัรก านลั ของแถม
ต่างๆ เป็นตน้  

62 
(15.5) 

158 
(39.5) 

121 
(30.3) 

48 
(12.0) 

11 
(2.8) 

3.53 
(มาก) 

5 

มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัใน
ปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติั
การขบัท่ีดี 

122 
(30.5) 

173 
(43.3) 

80 
(20.0) 

18 
(4.5) 

7 
(1.8) 

3.96 
(มาก) 

2 

มีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ี
จะหมดอาย ุ

124 
(31.0) 

203 
(50.8) 

63 
(15.8) 

10 
(2.5) 

0 
(0) 

4.10 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

3.85 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 โดยเม่ือ
พิจารณาแต่ละปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นมีการแจง้เตือนต่อ
ประกันก่อนท่ีจะหมดอายุ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาเป็นมีการให้ส่วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ทาง
โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีการ
ใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกคา้ เช่น บตัรก านลั ของแถมต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น

บุคลากร 
ส่วนประสมการตลาด 

ด้านบุคลากร 
ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

 มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

  

 จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

  

พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

153 
(38.3) 

162 
(40.5) 

83 
(20.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

4.17 
(มาก) 

1 

พนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการ 

111 
(27.8) 

195 
(48.8) 

87 
(21.8) 

5 
(1.3) 

2 
(0.5) 

4.02 
(มาก) 

 

5 

พนกังานสามารถใหค้ าตอบท่ี
ลูกคา้สงสยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

142 
(35.5) 

162 
(40.5) 

82 
(20.5) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.08 
(มาก) 

2 

พนกังานมีความเอาใจใส่ใน
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

140 
(35.0) 

162 
(40.5) 

84 
(21.0) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.07 
(มาก) 

3 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

140 
(35.0) 

163 
(40.8) 

79 
(19.8) 

16 
(4.0) 

2 
(0.5) 

4.06 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 โดยเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั
ยอ่ยนั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ
อธิบายเก่ียวกับตวัผลิตภณัฑ์ได้ชัดเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาเป็นพนักงาน
สามารถให้ค  าตอบท่ีลูกค้าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.08) พนักงานมีความเอาใจใส่ในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.06) และพนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีศูนยรั์บแจง้การใหบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

151 
(37.8) 

157 
(39.3) 

83 
(20.8) 

9 
(2.3) 

0 
(0) 

4.13 
(มาก) 

1 

พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

133 
(33.3) 

182 
(45.5) 

69 
(17.3) 

15 
(3.8) 

1 
(0.3) 

4.08 
(มาก) 

2 

มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

133 
(33.3) 

170 
(42.5) 

93 
(23.3) 

3 
(0.8) 

1 
(0.3) 

4.08 
(มาก) 

2 

บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่า
สินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

132 
(33.0) 

172 
(43.0) 

89 
(22.3) 

7 
(1.8) 

0 
(0) 

4.07 
(มาก) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.09 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 โดยเม่ือพิจารณา
แต่ละปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่ ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยในดา้นมีศูนยรั์บแจง้การให้บริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมาเป็นพนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุได้
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อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ
บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการตกแต่งสถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 

72 
(18.0) 

165 
(41.3) 

130 
(32.5) 

29 
(7.3) 

4 
(1.0) 

3.68 
(มาก) 

3 

สถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน 

87 
(21.8) 

178 
(44.5) 

118 
(29.5) 

15 
(3.8) 

2 
(0.5) 

3.83 
(มาก) 

1 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ กาแฟ เป็น
ตน้ 

84 
(21.0) 

178 
(44.5) 

112 
(28.0) 

23 
(5.8) 

3 
(0.8) 

3.79 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในส่วนประสม
การตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 โดยเม่ือพิจารณาแต่
ละปัจจัยย่อยนั้ นพบว่า ค่าเฉล่ียแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยในด้านสถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย มีมาตรฐาน  นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาเป็นสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทัศน์ กาแฟ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีการตกแต่ง
สถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (มีค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้
รถยนตส่์วนบุคคลในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 ในภาพรวม 

ส่วนประสมการตลาดบริการในกาพรวม ค่าเฉลีย่ ระดบัความส าคญั ล าดบัที ่
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ 3.98 มาก 3 
ดา้นราคา 3.92 มาก 4 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.88 มาก 5 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ 3.85 มาก 6 
ดา้นบุคลากร 4.08 มาก 2 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.09 มาก 1 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.77 มาก 7 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลใน
การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 ในภาพรวมนั้ นอยู่ในระดับมาก ส่วนประสม
การตลาดในด้านกระบวนการให้บริการ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาส่วนประสม
การตลาดด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.08) ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการบริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.88) ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
และส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการซ้ือ
ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 จ าแนกตามประเภทประกนั และเบีย้ประกนั  

 
 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
ซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 จ าแนกตามประเภทประกนั 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นการบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

4.19 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

ผลประโยชนข์องกรมธรรมมี์ความคุม้ครอง
ท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น  

4.14 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการ
ช่วยเหลือต่างๆ 

3.71 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองในส่วนของ
อุปกรณ์ตกแต่งเพ่ิมเติมส่วนควบกบัตวัรถ 

3.73 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑมี์ความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   

4.00 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในการต่ออายกุรมธรรม ์

4.07 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.97 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 
และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการ
บริการในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา ผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครอง
ท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น (ค่าเฉล่ีย 4.14) พนักงานสามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็วในการต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.07) เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑ์มีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วน
ควบกับตัวรถ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และผลิตภัณฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภัย
สงคราม การบริการช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมา เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและ
ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 4.18) เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑมี์ความชดัเจน เขา้ใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในการต่ออายุกรมธรรม์(ค่าเฉล่ีย 4.10) 
ผลิตภณัฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการช่วยเหลือต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วนควบกบัตวัรถ 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านราคา 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

4.06 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน 

4.01 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

ค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้ 3.56 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนั
ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ 

4.01 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 
และประเภท 3 พิเศษ (3 พลัส) ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคาในการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง นั้นมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมา ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ีย
ประกนัประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผ่อนช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.56) ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 4.21) 
รองลงมา ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
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มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.88) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.25 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั 3.97 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

มีจ านวนสาขาของบริษทัประกนัภยั
ครอบคลุม 

3.99 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

มีความสะดวกในการติดต่อผา่นตวัแทน  4.03 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

มีความสะดวกในการติดต่อผา่นช่องทาง
อ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

3.66 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

มีความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า่น
ช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือ
ออนไลน์ เป็นตน้ 

3.57 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

มีความสะดวกในการต่ออายกุรมธรรม ์ 4.10 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 

และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการต่ออายกุรมธรรม ์นั้นมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมา มีความสะดวกในการติดต่อผา่นตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีจ  านวนสาขา
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ของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั (ค่าเฉล่ีย 
3.97) มีความสะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
และมีความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม์ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
รองลงมา มีความสะดวกในการเข้ามาติดต่อท่ีบริษัท (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีจ  านวนสาขาของบริษัท
ประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีความสะดวกในการติดต่อผา่นตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 3.96) มีความ
สะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) และมีความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 
3.57) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดบริการ จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็น
ประโยชน์ต่อลูกคา้ 

3.86 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ 
เช่น ทางโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์เป็น
ตน้ ท่ีท าใหต้ดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั 

3.74 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

มีการใหสิ้ทธิประโยชนต์่างๆต่อลูกคา้ เช่น 
บตัรก านลั ของแถมต่างๆ เป็นตน้  

3.49 
(ปานกลาง) 

3.57 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

มีการใหส่้วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไป
ส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี 

3.92 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

มีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอาย ุ 4.07 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.82 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 
และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
บริการในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคัญกับมีการแจ้งเตือนต่อประกันก่อนท่ีจะหมดอายุ นั้ นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
รองลงมามีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
มีการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
โฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกค้า เช่น บัตรก านัล ของแถมต่างๆ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอาย ุนั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 4.14) 
รองลงมา มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
มีการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
โฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกค้า เช่น บัตรก านัล ของแถมต่างๆ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 
จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านบุคลากร 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ
อธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

4.16 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
กบัการใหบ้ริการ 

4.04 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหค้ าตอบท่ีลูกคา้สงสยัได้
อยา่งรวดเร็ว 

4.04 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

พนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ 

4.04 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.06 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.07 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 

และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมา พนกังานสามารถแกไ้ข
ปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.06) พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.04) พนักงานสามารถให้ค  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
และพนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน 
นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมา พนกังานสามารถใหค้  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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(ค่าเฉล่ีย 4.12) พนกังานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) พนกังานสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.06) และพนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.28 แสดงค่าเฉ ล่ียและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างท่ี มี ต่อส่วนประสมการตลาดด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีศูนยรั์บแจง้การใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

4.09 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตไุดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.02 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน 

4.05 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.03 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.05 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 

และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง นั้นมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมา มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 
4.05) บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมให้กบัลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.03) และพนักงาน
สามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 4.16) 
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รอลงมา พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.14) บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่า
สินไหมให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.12) และมีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 
ตารางที ่4.29 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ จ าแนกตามประเภทประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทประกนั 

2 พเิศษ (2 พลสั) 3 พเิศษ (3 พลสั) รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา 3.68 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

3.85 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ หอ้งน ้ า โทรทศัน ์กาแฟ 
เป็นตน้ 

3.77 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.77 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งผูท้  าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) 

และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพใน
การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท าประกันประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ให้
ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน นั้นมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ หอ้งน ้ า 
โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และมีการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม สะดุดตา(ค่าเฉล่ีย 3.68) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยั
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 3.82) 
เท่ากับ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทัศน์ กาแฟ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) รองลงมา มีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
ซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 จ าแนกตามเบีย้ประกนั 

 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นการบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านผลติภณัฑ์และด้านการ

บริการ 

  เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คง 

3.95 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

ผลประโยชนข์องกรมธรรมมี์
ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น 
คุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น  

4.05 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยั
สงคราม การบริการช่วยเหลือ
ต่างๆ 

3.76 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองใน
ส่วนของอุปกรณ์ตกแต่ง
เพ่ิมเติมส่วนควบกบัตวัรถ 

3.52 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

เง่ือนไขความคุม้ครองของ
ผลิตภณัฑมี์ความชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย   

4.06 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหบ้ริการได้
อยา่งรวดเร็วในการต่ออายุ
กรมธรรม ์

4.13 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการบริการในการเลือกซ้ือประกันภยัรถยนต์ประเภท 5 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานสามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วใน
การต่ออายุกรมธรรม์ นั้ นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย4.13) รองลงมา เง่ือนไขความคุ้มครองของ
ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.06) ผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุ้มครองท่ี
เหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น (ค่าเฉล่ีย 4.05) เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียง
และฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง (ค่าเฉล่ีย 3.95) ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภัย
ธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ึย 3.76) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองใน
ส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วนควบกบัตวัรถ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง นั้นมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมา ผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุม้ครองท่ีเหมาะสม  เช่น 
คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนกังานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการ
ต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.11) เง่ือนไขความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) ผลิตภณัฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการ
ช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.65) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วน
ควบกบัตวัรถ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครอง
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมา เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 4.17) เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑ์มีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.06) พนกังานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการต่ออายุกรมธรรม ์
(ค่าเฉล่ีย 4.04) ผลิตภณัฑ์มีความคุ้มครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการ
ช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วน
ควบกบัตวัรถ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงมากกว่า 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง นั้น
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มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น 
คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น (ค่าเฉล่ีย 4.23) พนกังานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการ
ต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) เง่ือนไขความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วนควบกับตัวรถ
(ค่าเฉล่ีย 3.81) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการ
ช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านราคา 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบั
ความคุม้ครอง 

4.19 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสม
กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ีย
ประกนัประเภทอ่ืน 

3.92 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

ค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการ
ผอ่นช าระได ้

3.62 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.56 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

มีความสะดวกในการช าระค่า
เบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็น
ตน้ 

3.79 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.88 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นราคาในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง นั้น
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ีย
ประกนัประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.92) มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผ่อนช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 
3.62) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ให้ความส าคญักบัค่า
เบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา ค่าเบ้ียประกนั
มีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีความสะดวกในการ
ช าระค่าเบ้ียประกนัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และค่าเบ้ีย
ประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ค่าเบ้ียประกันภยัเหมาะสมกับความคุ้มครอง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมา ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงมากกว่า 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมา มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต 
ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.10) ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนั
ประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.09) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีความสะดวกในการเขา้มา
ติดต่อท่ีบริษทั 

4.02 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

มีจ านวนสาขาของบริษทั
ประกนัภยัครอบคลุม 

3.97 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

มีความสะดวกในการติดต่อ
ผา่นตวัแทน  

3.90 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

มีความสะดวกในการติดต่อ
ผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์
ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

3.60 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

มีความสะดวกในการซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางต่างๆ 
เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือ
ออนไลน์ เป็นตน้ 

3.54 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

มีความสะดวกในการต่ออายุ
กรมธรรม ์

4.00 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.84 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั นั้นมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมา มีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.00) มี
จ  านวนสาขาของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีความสะดวกในการติดต่อผา่นตวัแทน 
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(ค่าเฉล่ีย 3.90) มีความสะดวกในการติดต่อผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) และมีความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือ
ออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ให้ความส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 
4.08) เท่ากบั มีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา มีความสะดวกในการ
ติดต่อผ่านตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 4.01) มีจ  านวนสาขาของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.96) มี
ความสะดวกในการติดต่อผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และมี
ความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านค้าสะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

  ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม์ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 
4.08) รองลงมา มีจ านวนสาขาของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการ
ติดต่อผ่านตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.94) มีความ
สะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.60) และมีความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยู่ในช่วงมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการต่ออายกุรมธรรม ์นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด(ค่าเฉล่ีย 
4.11) รองลงมา มีความสะดวกในการติดต่อผ่านตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีจ  านวนสาขาของบริษทั
ประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีความ
สะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และมีความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดบริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริการ 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ 

3.95 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
โฆษณาต่างๆ เช่น ทาง
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
เป็นตน้ ท่ีท าใหต้ดัสินใจในการ
ซ้ือประกนัภยั 

3.90 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

มีการใหสิ้ทธิประโยชนต์่างๆ
ต่อลูกคา้ เช่น บตัรก านลั ของ
แถมต่างๆ เป็นตน้  

3.75 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.58 
(มาก) 

3.53 
(มาก) 

มีการใหส่้วนลดเบ้ียประกนัภยั
ในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมี
ประวติัการขบัท่ีดี 

4.11 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

มีการแจง้เตือนต่อประกนั
ก่อนท่ีจะหมดอาย ุ

4.08 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.10 
(มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.96 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการในการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ใหค้วามส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมา มีการแจง้เตือนต่อประกนั
ก่อนท่ีจะหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 
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3.95) มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท าให้
ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.90) และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกคา้ เช่น บตัร
ก านลั ของแถมต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ใหค้วามส าคญักบั  มี
การแจง้เตือนต่อประกันก่อนท่ีจะหมดอายุ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมา มีการให้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.79) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ 
เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกค้า เช่น บตัรก านัล ของแถมต่างๆ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ให้ความส าคญักบั มี
การแจง้เตือนต่อประกันก่อนท่ีจะหมดอายุ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา มีการให้
ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีการให้ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ 
เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกค้า เช่น บตัรก านัล ของแถมต่างๆ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมา มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) มีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจ
ในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกคา้ เช่น บตัรก านลั ของ
แถมต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 
จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านบุคลากร 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

4.27 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

พนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการ 

4.14 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

พนกังานสามารถใหค้ าตอบท่ี
ลูกคา้สงสยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.27 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

พนกังานมีความเอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

4.19 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.19 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นบุคลากรในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 

ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) เท่ากบั พนกังานสามารถใหค้ าตอบ
ท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมา พนกังานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉล่ีย 4.19) และ
พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ให้ความส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ด้
ชดัเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมา พนกังานสามารถใหค้  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.07) พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 4.04) พนักงาน
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ให้ความส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ด้
ชัดเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.04) พนกังานสามารถให้ค  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.02) 
พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.02) และพนักงานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยู่ในช่วงมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์
ไดช้ดัเจน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมา พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.12) พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้า(ค่าเฉล่ีย 4.09) 
พนกังานสามารถให้ค  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.03) และพนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.35 แสดงค่าเฉ ล่ียและแปลผลของกลุ่มตัวอย่างท่ี มี ต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีศูนยรั์บแจง้การใหบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.30 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิด
เหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.33 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

4.21 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่า
สินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.22 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.27 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน

ประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมา มีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง(ค่าเฉล่ีย 
4.30) บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.22) และมีอู่ซ่อมรถใน
เครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ให้ความส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้ นมีค่าเฉล่ียสูงสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมา มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.03) พนกังาน
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สามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.01) และบริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ให้ความส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้ นมีค่าเฉล่ียสูงสุด
(ค่าเฉล่ีย 4.13) รองลงมา มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.08) บริษทัมี
ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.04) และพนกังานสามารถเขา้ถึงท่ี
เกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยู่ในช่วงมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว นั้น
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมา พนักงานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 
4.05) มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมีศูนย์รับแจ้งการ
ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ จ าแนกตามเบ้ียประกนั 

ส่วนประสมการตลาด 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

เบีย้ประกนั 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

5,000-7,000 
บาท 

7.001-9,000 
บาท 

มากกว่า 
9,000 บาท 

รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม 
สะดุดตา 

3.73 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

สถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน 

3.81 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ 

3.84 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.79 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงเบ้ียประกนั ให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
 ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ี
จอดรถ ห้องน ้ า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมา สถานท่ีมีความ
สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 
3.73) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด
(ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมา สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และมีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญัในแต่
ละปัจจยัอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด
(ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมา สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วงมากกว่า 9,000 บาท ให้ความส าคญัใน
แต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน นั้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมา สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และมีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
 
 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้ดลองการจดัขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้(Cross-Tabulation) 
ขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 จ  าแนกตามปัจจยัอ่ืน เช่น ประเภทรถยนต์ อายุการใช้งานของรถยนต ์
เป็นตน้ ก็ไม่พบความแตกต่างท่ีส าคญั 
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ส่วนที ่5  ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะทีม่ีต่อบริษัทประกนัวินาศภัย 
 
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น ปัญหา และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศภยั โดย
จ าแนกออกมาเป็น ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ 

1. บริษทัประกนัแต่ละบริษทัมีการเรียกช่ือประกนัภยัประเภท 5 แตกต่างกนัออกไป เช่น ป.5 ป
2+ ป5+ เป็นตน้ ท าให้ลูกคา้เกิดความสับสน ดงันั้นควรจะมีการแยกแยะรูปแบบและความ
คุม้ครองใหช้ดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกๆบริษทั 

2. ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดของกรมธรรมใ์ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนั
มากยิ่งข้ึน เช่น บริษทัประกนัควรลด % แอลกอฮอล์ลงจาก 150 มล.% เป็น 90 มล.% บริษทั
ไม่ควรให้ผูเ้อาประกนัจ่ายความเสียหายส่วนแรก กรมธรรม์ควรขยายความคุม้ครองไปยงั
ประเทศเพื่อนบ้าน และควรมีการปรับปรุงความคุ้มครองและอัตราเบ้ียประกันให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกนั 

 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

1. บริษทัประกนัส่วนใหญ่มีการแจง้เคลมช้า ขาดการบริการท่ีดี ใช้เวลานานในการรับบริการ 
ดงันั้น บริษทัประกนัไม่ควรเอาเปรียบลูกคา้ ควรเคลมให้รวดเร็ว มีการจ่ายค่าสินไหมให้เร็ว 
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

2. บริษัทควรดูแลผู ้เอาประกันในด้านการแจ้งซ่อมไปยงัอู่ในเครือ จะต้องแจ้งซ่อมรถของ
ผูเ้สียหายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดงันั้นบริษทัประกนัควรสร้างความสัมพนัธ์กบัอู่ใน
เครือ อู่ควรมีมาตรฐานในการซ่อม ครอบคลุมพื้นท่ีทุกจงัหวดั การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตอ้ง
รวดเร็วกวา่เดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูเ้อาประกนั  

 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ 

เน่ืองจากประกนัภยัประเภท 5 น้ี ส่วนใหญ่ไม่มีการลดเบ้ียประกนัส าหรับประวติัดี ยกเวน้บาง
บริษทั ดงันั้น บริษทัควรมีการลดเบ้ียประกนัภยัส าหรับประวติัดีกรณีไม่มีเคลมภายในระยะเวลา 1 ปี 
เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัผูเ้อาประกนัใหก้บัผูท่ี้มีประวติัการขบัท่ีดี 
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ดา้นบุคลากร 
พนกังาน/ตวัแทน ไม่สามารถอธิบายผลประโยชน์ความคุม้ครองในตวักรมธรรมใ์ห้แก่ผูเ้อา

ประกันให้เข้าใจตั้งแต่แรก ท าให้ผูเ้อาประกันเกิดความเสียหายในกรณีจะต้องมีการเคลมเกิดข้ึน 
ดงันั้น พนักงาน/ตวัแทน ควรให้ความรู้เก่ียวกบัเง่ือนไขต่างๆของกรมธรรม์ ให้กบัผูเ้อาประกนัภยั
อยา่งถูกตอ้ง ใหเ้ขา้ใจถึงผลประโยชน์ ขอ้จ ากดัต่างๆในกรมธรรม ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ามาติดต่อท่ีบริษทั อนัเน่ืองจากไม่มีท่ีจอดรถรองรับ 
ดงันั้น บริษทัควรมีท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้และปรับปรุงสถานท่ีให้ดูทนัสมยั สะอาด ให้ลูกคา้เขา้ใช้
บริการไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ส่วนประสมการตลาดบริการในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 ของผูใ้ชร้ถยนตส่์วน
บุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ประเภท 5 โดยแบ่งเป็นผูท้  าประกนัภยัประเภท 2 พิเศษ จ านวน 200 ราย และผูท้  าประกนัภยัประเภท 3 
พิเศษ จ านวน 200 ราย รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย จาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 มี

ช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 60.8 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.0  
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 ของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 65.8 โดยเป็น
รถยี่ห้อโตโยตา้ คิดเป็นร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานของรถอยู่ในช่วง 7 ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 โดยมีสัดส่วนในการท าประกนัภยัประเภท 2 พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ท าประกนัภยั
ประเภท 3 พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่จ่ายค่าเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 มีอัตราทุนประกันอยู่ในช่วง 100,000-299,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากตัวแทน /นายหน้า /พนักงาน คิด เป็น
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ร้อยละ 69.25 และเคยท าประกันภัยประเภทอ่ืนมาก่อน โดยผ่านตัวแทน/นายหน้า/
พนกังาน คิดเป็นร้อยละ 61.3 

 
ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกับส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน

การซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
รองลงมาคือ ส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.08) ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.92) ส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.88) ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
โดยมีรายละเอียดของปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้นดงัน้ี  

ด้านผลติภัณฑ์และด้านการบริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่ ในดา้นผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุม้ครองท่ีเหมาะสม  เช่น คุม้ครองต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ เป็นบริษทัประกันภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 4.18) พนักงานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
การต่ออายุกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 4.09) เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑ์มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.06)  ผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยัธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการ
ช่วยเหลือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และผลิตภณัฑ์มีความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมส่วน
ควบกบัตวัรถ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ด้านราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่   ในดา้นค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.13) รองลงมาคือ ค่าเบ้ียประกันมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับเบ้ียประกันประเภทอ่ืน 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่   ในดา้นมีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
รองลงมาคือ มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั (ค่าเฉล่ีย 4.00) มีความสะดวกในการติดต่อ
ผ่านตวัแทน (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีจ  านวนสาขาของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 3.98) มีความ
สะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และมีความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.57) ตามล าดบั 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยนั้นพบว่า   ในดา้นมีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.10) รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเบ้ียประกันภัยในปีถัดไปส าหรับลูกค้าท่ีมีประวติัการขับท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) มีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท าให้ตดัสินใจ
ในการซ้ือประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 3.78) และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกคา้ เช่น บตัรก านลั ของ
แถมต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่   ในดา้นพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ด้
ชดัเจน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ พนกังานสามารถใหค้ าตอบท่ีลูกคา้สงสัยได้
อยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.08) พนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.06) และพนกังานแต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
 

 

ด้านกระบวนการให้บริการ   
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ

ปัจจยัยอ่ยนั้นพบว่า   ในดา้นมีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.13) รองลงมาคือ พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีอู่ซ่อมรถในเครือ
ท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.08) และบริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมให้กบัลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยนั้นพบวา่   ในดา้นสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.83) รองลงมาคือ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้า โทรทศัน์ กาแฟ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และมีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 
 ส่วนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในการซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 จ าแนกตามประเภทประกนั และเบีย้ประกนั  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดแต่ละ
ส่วนประสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการ
บริการ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) เป็นบริษทั

ประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ีเหมาะสม 

เช่น คุม้ครองต่อ
ชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น 

พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในการต่อ
อายกุรมธรรม ์

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ี
เหมาะสม เช่น 
คุม้ครองต่อชีวติ 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น 

เป็นบริษทั
ประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

เง่ือนไขความ
คุม้ครองของ
ผลิตภณัฑมี์ความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นราคา จ าแนกตามประเภท
ประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) ค่าเบ้ียประกนัภยั

เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

-ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสมกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนัประเภท
อ่ืน 
-มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย
ประกนัผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ 

ค่าเบ้ียประกนั
สามารถท าการ
ผอ่นช าระได ้
 

 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ค่าเบ้ียประกนัภยั
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสมกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนัประเภท
อ่ืน 

มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย
ประกนัผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต 
ธนาคาร เป็นตน้ 
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ตารางที ่5.3 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) มีความสะดวกใน

การต่ออายุ
กรมธรรม ์

มีความสะดวกใน
การติดต่อผา่น
ตวัแทน 

มีจ านวนสาขา
ของบริษทั
ประกนัภยั
ครอบคลุม 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) มีความสะดวกใน
การต่ออายุ
กรมธรรม ์

มีความสะดวกใน
การเขา้มาติดต่อท่ี
บริษทั 

มีจ านวนสาขา
ของบริษทั
ประกนัภยั
ครอบคลุม 

 
ตารางที ่5.4 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
บริการ จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) มีการแจง้เตือนต่อ

ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหส่้วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้
ท่ีมีประวติัการขบัท่ี
ดี 

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) มีการแจง้เตือนต่อ
ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหส่้วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้
ท่ีมีประวติัการขบัท่ี
ดี 

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 
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ตารางที ่5.5 แสดงสรุปของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร จ าแนกตาม
ประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) พนกังานมีความรู้ 

ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

พนกังานสามารถ
แกไ้ขปัญหาใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

-พนกังานแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการ 
-พนกังานสามารถ
ใหค้ าตอบท่ีลูกคา้
สงสยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
-พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) พนกังานมีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

พนกังานสามารถ
ใหค้ าตอบท่ีลูกคา้
สงสยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 
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ตารางที ่5.6 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) มีศูนยรั์บแจง้การ

ใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

มีอู่ซ่อมรถในเครือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

บริษทัมีขั้นตอน
การจ่ายค่า
สินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) มีศูนยรั์บแจง้การ
ใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

พนกังานสามารถ
เขา้ถึงท่ีเกิดเหตุได้
อยา่งรวดเร็ว 

บริษทัมีขั้นตอน
การจ่ายค่า
สินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

 
ตารางที ่5.7 แสดงสรุปของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 
จ าแนกตามประเภทประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

ประเภทประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) สถานท่ีมีความ

สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 

 

ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) -สถานท่ีมีความ
สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

-สถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีใหส้วยงาม 
สะดุดตา 
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ตารางที ่5.8 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านการ
บริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท พนกังานสามารถ

ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในการต่อ
อายกุรมธรรม ์

เง่ือนไขความ
คุม้ครองของ
ผลิตภณัฑมี์ความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   

 

ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ี
เหมาะสม เช่น 
คุม้ครองต่อชีวติ 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น 

5,000 – 7,000 บาท เป็นบริษทั
ประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ีเหมาะสม 

เช่น คุม้ครองต่อ
ชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น 

พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในการต่อ
อายกุรมธรรม ์

 

7,001 – 9,000 บาท ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ี
เหมาะสม เช่น 
คุม้ครองต่อชีวติ 
ร่างกาย ทรัพยสิ์น 

เป็นบริษทั
ประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

 

เง่ือนไขความ
คุม้ครองของ
ผลิตภณัฑมี์ความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย   
 

มากกวา่ 9,000 บาท เป็นบริษทั
ประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง 

ผลประโยชนข์อง
กรมธรรมมี์ความ
คุม้ครองท่ีเหมาะสม 

เช่น คุม้ครองต่อ
ชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น 

พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในการต่อ
อายกุรมธรรม ์
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ตารางที ่5.9 แสดงสรุปของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา จ าแนกตามเบ้ีย
ประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยั

เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสมกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนัประเภท
อ่ืน 

มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย
ประกนัผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต 
ธนาคาร เป็นตน้ 

 
5,000 – 7,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยั

เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสมกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนัประเภท
อ่ืน 

มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย
ประกนัผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต 
ธนาคาร เป็นตน้ 

7,001 – 9,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยั
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

-ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสมกวา่
เม่ือเปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนัประเภท
อ่ืน 
-มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย 

ค่าเบ้ียประกนั
สามารถท าการ
ผอ่นช าระได ้
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ตารางที ่5.9 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
  ประกนัผา่น

ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ 

 

มากกวา่ 9,000 บาท ค่าเบ้ียประกนัภยั
เหมาะสมกบัความ
คุม้ครอง 

มีความสะดวกใน
การช าระค่าเบ้ีย
ประกนัผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น 
บตัรเครดิต ธนาคาร 
เป็นตน้ 

ค่าเบ้ียประกนัมี
ราคาเหมาะสม
กวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบั
เบ้ียประกนั
ประเภทอ่ืน 
 

 
ตารางที ่5.10 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท มีความสะดวกใน

การเขา้มาติดต่อท่ี
บริษทั 

มีความสะดวกใน
การต่ออายุ
กรมธรรม ์

มีจ านวนสาขา
ของบริษทั
ประกนัภยั
ครอบคลุม 

5,000 – 7,000 บาท -มีความสะดวกใน
การเขา้มาติดต่อท่ี
บริษทั 
-มีความสะดวกใน
การต่ออายุ
กรมธรรม ์

มีความสะดวกใน
การติดต่อผา่น
ตวัแทน 
 

มีจ านวนสาขา
ของบริษทั
ประกนัภยั
ครอบคลุม 

7,001 – 9,000 บาท มีความสะดวกใน
การต่ออายุ
กรมธรรม ์

-มีจ านวนสาขาของ
บริษทัประกนัภยั
ครอบคลุม 

มีความสะดวกใน
การเขา้มาติดต่อท่ี
บริษทั 
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ตารางที ่5.10 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
  -มีความสะดวกใน

การติดต่อผา่น
ตวัแทน 

 

มากกวา่ 9,000 บาท มีความสะดวกใน
การต่ออายุ
กรมธรรม ์

มีความสะดวกใน
การติดต่อผา่น
ตวัแทน 

มีจ านวนสาขา
ของบริษทั
ประกนัภยั
ครอบคลุม 

 
ตารางที ่5.11 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
บริการ จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท มีการใหส่้วนลดเบ้ีย

ประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้
ท่ีมีประวติัการขบัท่ี
ดี 

มีการแจง้เตือนต่อ
ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 

5,000 – 7,000 บาท มีการแจง้เตือนต่อ
ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 

มีการใหส่้วนลด
เบ้ียประกนัภยัใน
ปีถดัไปส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีประวติั
การขบัท่ีดี 

7,001 – 9,000 บาท มีการแจง้เตือนต่อ
ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหส่้วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้
ท่ีมีประวติัการขบัท่ี
ดี 

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 
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ตารางที ่5.11 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
มากกวา่ 9,000 บาท มีการแจง้เตือนต่อ

ประกนัก่อนท่ีจะ
หมดอาย ุ

มีการใหส่้วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้
ท่ีมีประวติัการขบัดี 

มีการใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนั
เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ 

 
ตารางที ่5.12 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร จ าแนกตามเบ้ีย
ประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท -พนกังานมีความรู้ 

ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 
-พนกังานสามารถ
ใหค้ าตอบท่ีลูกคา้
สงสยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

-พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
-พนกังานสามารถ
แกไ้ขปัญหาใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

พนกังานแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการ 

5,000 – 7,000 บาท พนกังานมีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

พนกังานสามารถ
ใหค้ าตอบท่ีลูกคา้
สงสยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

 

พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

7,001 – 9,000 บาท พนกังานมีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

พนกังานสามารถ
แกไ้ขปัญหาใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

 

-พนกังานสามารถ
ใหค้ าตอบท่ีลูกคา้
สงสยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

-พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่ 
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ตารางที ่5.12 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
   ลูกคา้ 
มากกวา่ 9,000 บาท พนกังานมีความรู้ 

ความเขา้ใจ 
สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

พนกังานสามารถ
แกไ้ขปัญหาใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

พนกังานมีความ
เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

 
ตารางที ่5.13 แสดงสรุปของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท พนกังานสามารถ

เขา้ถึงท่ีเกิดเหตุได้
อยา่งรวดเร็ว 

มีศูนยรั์บแจง้การ
ใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

บริษทัมีขั้นตอน
การจ่ายค่า
สินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

5,000 – 7,000 บาท มีศูนยรั์บแจง้การ
ใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

มีอู่ซ่อมรถในเครือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

-พนกังานสามารถ
เขา้ถึงท่ีเกิดเหตุได้
อยา่งรวดเร็ว 
-บริษทัมีขั้นตอน
การจ่ายค่า
สินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

7,001 – 9,000 บาท มีศูนยรั์บแจง้การ
ใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

มีอู่ซ่อมรถในเครือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

บริษทัมีขั้นตอน
การจ่ายค่า
สินไหมใหก้บั
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
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ตารางที ่5.13 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
มากกวา่ 9,000 บาท บริษทัมีขั้นตอน

การจ่ายค่าสินไหม
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

-พนกังานสามารถ
เขา้ถึงท่ีเกิดเหตุได้
อยา่งรวดเร็ว 
-มีอู่ซ่อมรถในเครือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

มีศูนยรั์บแจง้การ
ใหบ้ริการตลอด 
24 ชัว่โมง 

 
ตารางที ่5.14 แสดงสรุปของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 
จ าแนกตามเบ้ียประกนั โดยเรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรก 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท สถานท่ีมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

สถานท่ีมีความ
สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 
 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 

5,000 – 7,000 บาท สถานท่ีมีความ
สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 

7,001 – 9,000 บาท สถานท่ีมีความ
สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 
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ตารางที ่5.14 (ต่อ) 

เบีย้ประกนั 
ส่วนประสมการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 
มากกวา่ 9,000 บาท สถานท่ีมีความ

สะอาด ปลอดภยั มี
มาตรฐาน 

สถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้ า โทรทศัน์ 
กาแฟ เป็นตน้ 

มีการตกแต่ง
สถานท่ีให้
สวยงาม สะดุดตา 

 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 
ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทั และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นรากร ทิพนี (2553) เร่ืองการตดัสินใจต่ออายุ
กรมธรรมข์องผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุวดี ปานสาคร (2553) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัภยัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลภาคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนิดา 
ละเอียด (2555) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ : กรณีศึกษา บมจ.สินมัน่คงประกนัภยั สาขาพะเยา ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) 
เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการท าประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า มีอายุการใช้งาน 7 ปี ข้ึนไป โดยจ่ายค่าเบ้ีย
ประกนัอยู่ในช่วง 5,000-7,000 บาท มีอตัราทุนประกนัอยู่ในช่วง 100,000-299,999 บาท โดยทราบ
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ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากตวัแทน/นายหน้า/พนักงาน และเคยท าประกันภยัประเภทอ่ืนมาก่อนผ่าน
ตวัแทน/นายหน้า/พนกังาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นรากร ทิพนี (2553) ผลการศึกษาพบว่า
ผูท้  าประกนัภยันั้นใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนัธ์ทิพย ์ทองค า 
(2555) ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋งยีห่้อโตโยตา้ และทราบแหล่งขอ้มูล
มาจากพนกังานขายหรือตวัแทนบริษทัประกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนิดา ละเอียด 
(2555) ผลการศึกษาพบวา่ผูท้  าประกนัภยันั้นส่วนใหญ่ตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจดว้ย
ตวัเอง ซ่ึงท าประกันภัยรถยนต์เป็นปีแรก โดยท ากับบริษัทโดยตรง ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนอาจ
เน่ืองมาจากประเภทประกนัภยัรถยนต ์หากเทียบกบัประกนัภยัประเภท 5 ท่ีมีอายรุถค่อนขา้งมาก 
 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประเภท 5 พบว่ามีค่าเฉล่ียในทุกส่วน
ประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนประสมการตลาดในดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ
ดา้นการบริการ ส่วนประสมการตลาดดา้นราคา ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ  และส่วนประสมการตลาดดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุ้มครองท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญักบัเง่ือนไขความคุม้ครองกรมธรรม ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพนิดา ละเอียด (2555) 
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัความคุม้ครองของกรมธรรม ์แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ นรากร ทิพนี (2553) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของบริษทั อนัเน่ืองมาจากลูกคา้ให้ความส าคญัทั้งตวักรมธรรมแ์ละให้ความส าคญักบั
การใหบ้ริการควบคู่กนั ซ่ึงส่งผลต่อการเลือกบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความมัน่คงของบริษทั
ประกันภยั มีศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงในผลการศึกษาพบว่าลูกค้ายงัเลือกท่ีจะต่อ
ประกนักบับริษทัเดิม 
 ส่วนประสมการตลาดด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัค่าเบ้ีย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุ้มครอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรากร ทิพนี (2553) ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับค่าเบ้ียประกันสอดคล้องกับความคุ้มครอง และ
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนิดา ละเอียด (2555) ผลการศึกษาพบกวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
กับค่าเบ้ียประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบกว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับอตัราค่าเบ้ียประกัน
เหมาะสมกบัความคุม้ครอง เช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัอตัราเบ้ียประกนัเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน ซ่ึงลูกคา้มองว่า
บริษทัใดให้ราคาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกค้าได้ จะท าให้ลูกคา้เลือกท า
ประกนักบับริษทันั้น 
 ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการมีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม ์ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นรา
กร ทิพนี (2553) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัสาขาบริการและตวัแทนรายยอ่ยทัว่
ประเทศจ านวนมาก อีกทั้งไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ผลการศึกษา
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัจ านวนสาขา ส านกังานตวัแทนและตวัแทนขายท่ีให้บริการ โดย
จ านวนสาขา ส านกังานตวัแทน ตวัแทนขายท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้การเลือกท าประกนัภยันั้นแตกต่าง
กนั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนิดา ละเอียด (2555) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญักบัสถานท่ีตั้งของส านักงานสะดวกในการมาติดต่อ อนัเน่ืองมาจากปริมาณรถยนต์ใน
ปัจจุบนัท่ีมีเพิ่มข้ึน การจราจรคบัคัง่ ท  าให้เกิดความไม่สะดวกในการเขา้มาติดต่อยงับริษทั ซ่ึงบริษทั
นั้นหากมีท่ีจอดรถ สถานท่ีสะดวกในการติดต่อ จะท าให้ลูกคา้เขา้ถึงบริษทัได้สะดวกข้ึน และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธ์ทิพย์ ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัจ านวนสาขาหรือส านกังานครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการได้
อยา่งทัว่ถึง เขา้ถึงบริษทัไดอ้ยา่งสะดวก 
 ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการมีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
นรากร ทิพนี (2553) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อเสนอเบ้ีย
ประกนัภยัราคาพิเศษ อีกทั้งไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการให้ส่วนลดค่าเบ้ียประกนั หรือส่วนลดพิเศษต่างๆ เพิ่มเติม
จากการท าประกนั จะท าใหส้ามารถรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
 ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเก่ียวกับตัวผลิตภณัฑ์ได้ชัดเจน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความรู้ใน



 
 

78 
 

รายละเอียดของกรมธรรม์ของพนักงาน อีกทั้งยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พนิดา ละเอียด 
(2555) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัพนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญและให้
ค  าแนะน าในการท าประกนัภยัได้ชัดเจนและรวดเร็ว แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นรากร 
ทิพนี (2553) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัความสุภาพในการพูดจาของพนกังาน 
ซ่ึงบุคลากรมีส่วนส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้กบับริษทั หากพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ มี
ทกัษะในการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัพนกังานมีความสุภาพ มี
บุคลิกภาพดี ซ่ึงหากพนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุภาพอ่อนโยน ส่งผลใหส้ร้างความน่าเช่ือถือแก่
บริษทัไดอี้กดว้ย 
 ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการมีศูนยรั์บแจง้การให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพนิดา 
ละเอียด (2555) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการมีศูนยรั์บแจง้เหตุสามารถบริการ
และติดต่อไดท้ัว่ประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นรากร ทิพนี (2553) 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับการมีขั้นตอนการเรียกร้องและจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนท่ีสะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ยุวดี ปานสาคร (2553) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความรวดเร็วในการ
บริการหลงัจากแจง้อุบติัเหตุ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูเ้อาประกนัท่ีมีต่อบริษทัประกนั และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธ์ทิพย์ ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัความรวดเร็วในการให้บริการเม่ือประสบอุบติัเหตุ ทั้งในเร่ืองการจ่ายค่าสินไหม การ
ตรวจสอบเบ้ีย เป็นตน้ 
 ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของยุวดี 
ปานสาคร (2553) ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พนัธ์ทิพย ์ทองค า (2555) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัการตกแต่งส านกังานและสาขา เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั 
  
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วน
บุคคลในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 เม่ือจ าแนกตามประเภทประกนั พบวา่ 
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 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท า
ประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) ให้ความส าคญักบับริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง เป็นล าดับแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัภยัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้
ความส าคญักบัผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย 
ทรัพยสิ์น เป็นล าดบัแรก 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 2 พิเศษ(2 
พลสั) และ ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง 
เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) ให้ความส าคญักบัค่า
เบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัภยัประเภทอ่ืน และมีความสะดวกใน
การช าระเบ้ียประกนัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ เป็นล าดบัสอง และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีท าประกันภยัประเภท 3 พิเศษ (3 พลัส) ให้ความส าคัญกับค่าเบ้ียประกันมีราคา
เหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน เป็นล าดบัสอง 
 ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกัน
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการต่อ
อายุกรมธรรม์ เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกันประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) ให้
ความส าคญักบัความสะดวกในการติดต่อผ่านตวัแทน เป็นล าดบัสอง และผูต้อบแบบสอบถามท่ีท า
ประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั เป็น
ล าดบัสอง 
 ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท า
ประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ใหค้วามส าคญักบัการมีการแจง้เตือน
ประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญักบัการมีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัในปี
ถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี เป็นล าดบัสอง และให้ความส าคญักบัการมีการให้ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ เป็นล าดบัสาม 
 ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 2 พิเศษ(2 
พลสั) และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน เป็นล าดบัแรก ให้ความส าคญักบัพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นล าดบัสอง และให้ความส าคญักบัพนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ เป็นล าดบัสาม 



 
 

80 
 

 ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกัน
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลัส) และประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัการมีศูนยรั์บแจง้การ
ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 2 พิเศษ (2 
พลสั) ให้ความส าคญักบัการมีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป็นล าดบัสอง และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัพนกังานสามารถเขา้ถึง
ท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นล าดบัสอง 
 ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีท าประกัน
ประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) ให้ความส าคญักบัสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน เป็นล าดบั
แรก และสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ ห้องน ้ า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ เป็น
ล าดบัสอง ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าประกนัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ให้ความส าคญักบัสถานท่ี
มีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน และสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆได้แก่ ท่ีจอดรถ 
ห้องน ้ า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ เป็นล าดบัแรก และให้ความส าคญักบัการมีการตกแต่งสถานท่ีให้
สวยงามสะดุดตา เป็นล าดบัสอง 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วน
บุคคลในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 เม่ือจ าแนกตามเบ้ียประกนั พบวา่ 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมี
อตัราเบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัพนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยู่ในช่วง 5,000-
7,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัมากกว่า 9,000 บาท ให้ความส าคญักบับริษทั
ประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัรา
เบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครอง
ท่ีเหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น  เป็นล าดบัแรก 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอตัราเบ้ียประกนัให้
ความส าคญักบัค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมี
อตัราเบ้ียประกนัน้อยกว่า 5,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 
บาท และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัค่าเบ้ีย
ประกันมีราคาเหมาะสมกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน เป็นล าดบัสอง และผูต้อบ
แบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการช าระเบ้ีย
ประกนัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ เป็นล าดบัสอง 
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 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ีย
ประกนัน้อยกว่า 5,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยู่ในช่วง 5,000-7,000 บาท 
ให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมี
อตัราเบ้ียประกนัอยู่ในช่วง 7,001-9,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัมากกว่า 
9,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัมีความสะดวกในการต่ออายกุรมธรรม ์เป็นล าดบัแรก 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัรา
เบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ให้ความส าคญักบัการมีการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัในปีถดัไปส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกันอยู่ในช่วง 
5,000-7,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกันอยู่ในช่วง 7,001-9,000 บาท และผูต้อบ
แบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัมากกวา่ 9,000 บาท ให้ความส าคญักบัการมีการแจง้เตือนต่อประกนั
ก่อนท่ีจะหมดอาย ุเป็นล าดบัแรก 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอตัราเบ้ียประกนัให้
ความส าคญักบัพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน เป็น
ล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอตัราเบ้ียประกนัใหค้วามส าคญักบัพนกังานสามารถแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นล าดบัสอง ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 
5,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัพนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ เป็นล าดบั
สาม ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 5,000-7,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัพนกังานมี
ความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นล าดบัสาม ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยู่
ในช่วง 7,001-9,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัพนกังานสามารถใหค้  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และพนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นล าดบัสาม และผูต้อบแบบสอบถามมี
อตัราเบ้ียประกนัมากกวา่ 9,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัพนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ เป็นล าดบัสาม 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ีย
ประกนัน้อยกวา่ 5,000 บาท ให้ความส าคญักบัพนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็น
ล าดับแรก ส่วนผู ้ตอบแบบสอบถามมีอัตราเบ้ียประกันอยู่ในช่วง 5,000-7,000 บาท และผูต้อบ
แบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 7,001-9,000 บาท ให้ความส าคญักบัการมีศูนยรั์บแจง้การ
ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง เป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัมากกวา่ 9,000 
บาท ใหค้วามส าคญักบับริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นล าดบัแรก 



 
 

82 
 

 ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ีย
ประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ให้ความส าคญักบัสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ เป็นล าดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกนัอยูใ่นช่วง 
5,000-7,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีอตัราเบ้ียประกันอยู่ในช่วง 7,001-9,000 บาท และผูต้อบ
แบบสอบถามมีอัตราเบ้ียประกันมากกว่า 9,000 บาท ให้ความส าคัญกับสถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน เป็นล าดบัแรก 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วน
บุคคลในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 พบขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางใหแ้ก่บริษทัประกนัวนิาศภยัหรือผูท่ี้สนใจ ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการ จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความคุม้ครองเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นบริษทั
ประกนัวนิาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของกรมธรรมใ์ห้เขา้ใจ
อย่างถ่องแท ้สามารถช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของประกนัภยัประเภทน้ีกบัประเภทอ่ืนให้ชัดเจน
รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายช่องทางต่างๆให้มากข้ึน เพื่อท าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้าย
ข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองประกนัภยั ซ่ึงเหตุผลหลกัในการตดัสินใจ
ซ้ือประกนันั้นข้ึนอยูก่บัพนกังาน ตวัแทน หรือนายหนา้ อีกส่วนหน่ึงประชาชนเร่ิมมีการออมมากข้ึน
อนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจหดตวั ท าให้ลูกคา้ต้องการเลือกซ้ือประกนัในราคาท่ีถูกแต่ตอ้งการความ
คุม้ครองท่ีเหมาะสมเหมือนเดิม ซ่ึงประกนัภยัประเภท 5 น้ี สามารถตอบโจทยใ์ห้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งลง
ตวั นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกตามกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประเภทประกัน และเบ้ียประกัน พบว่ามีความ
แตกต่างท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัประกนัวินาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรให้ความส าคญักบักลุ่ม
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. กลุ่มผู ้ท  าประกันภัยประเภท 2 พิ เศษ (2 พลัส) ซ่ึ งให้ความส าคัญกับบริษัท
ประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

2. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัพนกังานสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการต่ออายกุรมธรรม ์

3. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนัอยู่ในช่วง 5,000-7,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคญักบับริษทั
ประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
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4. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนัมากกวา่ 9,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคญักบับริษทัประกนัภยั
ท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

ดงันั้นบริษทั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรพิจารณาช่ือเสียงของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั 
ผูท่ี้ท  าประกนัภยัมกัเลือกบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นหลกั ซ่ึงส่งผลไปยงัเบ้ียประกันท่ีแตกต่างกนั การ
ให้บริการหลงัการขายต่างๆ เช่น การจ่ายค่าสินไหม การเคลม ความรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงถ้า
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงจะท าให้มีความน่าเช่ือถือมากกว่า ดงันั้นบริษทั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควร
เสนอบริษทัประกนัท่ีมีช่ือเสียงเพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกท าประกนัไดง่้ายข้ึน  

อีกส่วนหน่ึงในดา้นพนกังานสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการต่ออายุกรมธรรม ์
ดงันั้นบริษทั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรมีการสร้างพนัธมิตรกบับริษทัประกนัวินาศภยัต่างๆ 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก สามารถท าให้การออกกรมธรรม์รวดเร็วข้ึน แต่ถ้าหากไม่มีการ
เตรียมพร้อม ปล่อยปละละเลย สร้างความล่าชา้ จะส่งผลเสียต่อพนกังานและบริษทัประกนัเอง  

 
ด้านราคา จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับค่าเบ้ีย

ประกันภยัเหมาะสมกับความคุ้มครองเป็นอนัดับแรก ซ่ึงในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ
ประกนัมีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากปริมาณรถบนทอ้งถนนมีจ านวนเยอะข้ึน เกิดความ
เส่ียงภยัสูงข้ึน ท าให้ประชาชนตอ้งการโอนความเส่ียงโดยเลือกท าประกนัภยัมากข้ึน ดงันั้นบริษทั 
ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัในการตั้งราคา ซ่ึงแต่ละบริษัทก็มีนโยบายแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม คู่แข่งขนั ส่วนแบ่งตลาด ต าแหน่งทางการตลาด ราคารถในปัจจุบนั ทุน
ประกนั ประเภทรถ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัประกนัควรพิจารณาราคาอยา่งเหมาะสมกบัความคุม้ครอง 

 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม์เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้
ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ดงันั้นบริษทั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทนควรมีจุดบริการตามสถานท่ีท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถของลูกคา้ เช่น ขนส่งจงัหวดั จุดบริการในหา้งสรรพสินคา้ ร้าน
สะดวกซ้ือต่างๆ ศูนยบ์ริการรถ เป็นตน้ รวมทั้งการใหบ้ริการของตวัแทนโดยการสอบถามไปยงัลูกคา้
เพื่อท าการต่ออายุกรมธรรม์ จะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะสามารถสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีท า
ประกนักบับริษทัเราได ้

นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกตามกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ประเภทประกนั และเบ้ียประกนั พบว่ามี
ความแตกต่างท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัประกนัวินาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรให้ความส าคญักบั
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กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนัน้อยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ี
บริษทั ดงันั้นควรเพิ่มจุดใหบ้ริการ รับเร่ืองร้องเรียนตามสถานท่ีส าคญั เช่น ศาลากลาง เป็นตน้ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อได้สะดวก รวมถึงหากเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ ควรจะหาสถานท่ีท่ี
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย อยูใ่กลเ้มืองหรือสถานท่ีชุมชน สามารถเดินทางมาติดต่อไดอ้ยา่งสะดวก  
  

ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นบริษทัควรจะมีการใช้
พนักงานหรือตวัแทน คอยแจง้เตือนต่อประกนัทุกปีให้กบัลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีตวัแทนคอยแจง้
เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอายุ ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดวิธีน้ีจะท าให้ยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้
เก่าเอาไวไ้ด ้อีกทั้งสามารถน าขอ้มูลฐานลูกคา้ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดวิธีอ่ืนๆ เพื่อสร้างการ
รับรู้ต่อไปได ้ 

นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกตามกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ประเภทประกนั และเบ้ียประกนั พบว่ามี
ความแตกต่างท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัประกนัวินาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรให้ความส าคญักบั
กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการมีการใหส่้วนลดเบ้ียประกนัภยั
ในปีถดัไปส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี ดงันั้นการให้ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัเป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้
รักษาฐานลูกคา้เก่าไว ้เน่ืองจากวา่หากลูกคา้ขบัรถบนทอ้งถนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั รักษาสภาพ
รถยนตไ์วไ้ม่ให้เกิดความเสียหายได ้บริษทัควรจะให้ส่วนลดในการต่อประกนัคร้ังต่อไป เพื่อจูงใจให้
ลูกคา้เลือกท าประกนักบับริษทัเดิม ถือเป็นวิธีหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้เกิด brand loyalty ซ่ึงหากมองในมุม
ของลูกคา้นั้นจะพบว่าภาระของลูกคา้ท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนค่อนขา้งเยอะ มีทั้งค่าผ่อน
รถ ค่าพ.ร.บ.ภาคบงัคบั ค่าซ่อมรถ รวมทั้งค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็นต้น ดงันั้นการให้ส่วนลดเบ้ีย
ประกนัภยัจะท าให้ลูกคา้ยงัคงเลือกท่ีจะท าประกนัเพื่อความคุม้ครองต่อไป ซ่ึงลดภาระความเส่ียงอนั
เกิดข้ึนในอนาคตได ้อีกทั้งบริษทัก็ไดรั้บประโยชน์จากลูกคา้ท่ีเขา้มาท าประกนัอีกเช่นกนั 
 

ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัพนกังาน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนเป็นอันดับแรก  เน่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประกนัภยั ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
คือตวัแทนท่ีจะคอยช่วยพิจารณา แนะน า ให้ค  าปรึกษาต่างๆแก่ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์
สูงสุดจากการท าประกนัภยั ซ่ึงตวัแทนดงักล่าวนั้นจะตอ้งมีคุณภาพ ดงันั้นบริษทัควรให้ความส าคญั
กบัการฝึกอบรมตวัแทนอยา่งสม ่าเสมอ ในเร่ืองทั้งตวัรายละเอียดของกรมธรรม ์รวมถึงการให้บริการ
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ท่ีดีแก่ลูกคา้ มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี รวมถึงมีการให้แรงจูงใจต่างๆ เพื่อสร้างก าลงัใจใหก้บัตวัแทนท่ี
ท างานแทนบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลท่ีดีกลบัไปยงัลูกคา้และองคก์ร 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการมีศูนย์รับแจ้งการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอันดับแรก  ดังนั้ นบริษัท 
ผูป้ระกอบการหรือตวัแทน ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือออนไลน์ต่างๆ มาเพื่อรองรับ
ลูกคา้ให้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึนนอกเหนือจากการท่ีลูกคา้จะตอ้งเดินทางไปติดต่อท่ีบริษทัเอง ซ่ึง
อาจจะไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร บริษทัส่วนใหญ่ปิดท าการ 17.00 น. รวมถึงปิดเสาร์-อาทิตย ์ท า
ใหลู้กคา้ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อไดท้นั ดงันั้นการมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศน้ีจะช่วยลดภาระ
การท างานใหก้บัพนกังานรวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 

นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกตามกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ประเภทประกนั และเบ้ียประกนั พบว่ามี
ความแตกต่างท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัประกนัวินาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรให้ความส าคญักบั
กลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนัน้อยกว่า 5,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคญักบัพนักงาน
สามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกันมากกว่า 9,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคัญกับบริษัทมี
ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นบริษทั ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญัในกระบวนการให้บริการในทุกๆส่วน 
ทั้งในเร่ืองการจ่ายค่าสินไหมไดอ้ย่างรวดเร็ว การเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงลว้นแต่เป็นผลดี
ต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ดงันั้นจึงควรมีการจดัการท างานอย่างเป็นระบบ โดยการแบ่ง
สัดส่วนพนักงานสินไหมและพนักงานรับประกันหรือตวัแทน ให้เหมาะสม หรือบางบริษทัซ่ึงมี
จ านวนคนน้อยก็สามารถท าหน้าท่ีทั้งจดัการสินไหมและรับประกนัภยัไปพร้อมๆกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ขนาดของบริษทันั้น หรืออาจจะจดัใหมี้ช่องทางการติดต่อกบัตวัแทนหากลูกคา้เกิดปัญหาข้ึน ซ่ึงจะท า
ใหเ้ขา้ถึงไดง่้ายกวา่บริษทั โดยบริษทัจะตอ้งมีการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี ใหลู้กคา้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือ
ของบริษัทอีกทางหน่ึง ดังนั้ นอาคาร สถานท่ีของบริษัท ควรมีมาตรฐาน ดูแข็งแรง มีอุปกรณ์
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ส านกังานท่ีมีมาตรฐาน มีระบบความปลอดภยัท่ีดีเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน มีป้ายช่ือบริษทัท่ีท าให้ลูกคา้
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งสะดวก  มีการจดัวางผงัโต๊ะท างานดูสะอาดตา รวมทั้งรักษาความสะอาดอยู่
เสมอ  

นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกตามกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ประเภทประกนั และเบ้ียประกนั พบว่ามี
ความแตกต่างท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัประกนัวินาศภยั ผูป้ระกอบการ หรือตวัแทน ควรให้ความส าคญักบั
กลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูท้  าประกนัภยัประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) ซ่ึงให้ความส าคญักบัสถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ หอ้งน ้า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ 

2. กลุ่มผูมี้อตัราเบ้ียประกนัน้อยกว่า 5,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคญักบัสถานท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถ หอ้งน ้า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ 

ดงันั้นเพื่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อ ควรจะมีท่ีจอดรถท่ีรองรับ
เพียงพอต่อลูกค้า มีส่ิงอ านวยความสะดวกในระหว่างรับบริการต่างๆ ได้แก่ ตู้กดน ้ า โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร มีห้องน ้ าท่ีถูกสุขลกัษณะอนามยั อาจจะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ต สัญญาณ 
wifi เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ี จะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการได ้
 
5.5 ข้อจ ากดัในการวจัิย 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 ผูศึ้กษามีขอ้จ ากดัในการวจิยั 
ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากในปัจจุบนัผลิตภณัฑป์ระกนัประเภท 5 อยูใ่นช่วงการรับรู้ของประชาชน ยงัไม่เป็น
ท่ีนิยมมากนกั บริษทัประกนัต่างๆร่วมมือกนัรณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้ใจถึงประกนัภยัประเภท 
5 ซ่ึงในอนาคตอาจมีแนวโนม้ในการท าประกนัภยัประเภท 5 มากข้ึน ดงันั้นควรท าการศึกษา
เจาะจงในผลิตภณัฑน์ั้นเพิ่มเติม คือ ประกนัภยัประเภท 2 พิเศษ (2 พลสั) และประกนัภยั
ประเภท 3 พิเศษ (3 พลสั) เพื่อทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัในแต่ละประเภท ท าใหส้ามารถน าไปวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ประเภทนั้น 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนตเ์พียง
ปัจจยัเดียว ดงันั้นควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมผูใ้ชร้ถเพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถวางแผนกล
ยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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3. เน่ืองจากพฤติกรรมการใชร้ถ ลกัษณะการใชร้ถ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ของคนในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่กบัคนต่างอ าเภอมีความแตกต่างกนั ดงันั้นควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
กลุ่มผูท้  าประกนัภยัประเภท 5 ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงหากศึกษาคนกลุ่มน้ีเพิ่มเติมจะท าให้
ทราบถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกท าประกนัประเภท 5 น้ีสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 

4. เน่ืองจากพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถยนตมื์อสองนั้นยงัมีบางส่วนเป็นรถยนตท่ี์มีอายคุ่อนขา้งมาก 
ซ่ึงไม่สามารถท าประกนัภยัประเภท 1 ไดต้ามหลกัการในการท าประกนัภยั จะท าใหค้นใน
กลุ่มน้ีมีแนวโนม้เลือกท าประกนัภยัประเภท 5 น้ีมากข้ึน ดงันั้นควรศึกษาแนวโนม้ของตลาด
รถยนตมื์อสอง ซ่ึงส่งผลต่อการเลือกท าประกนัภยัประเภท 5 

5. การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในดา้นส่วนประสมการตลาดเพียงมิติเดียว ดงันั้นควรศึกษาถึงปัจจยั
อ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ เพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถในปัจจุบนั 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าเพื่อศึกษาเก่ียวกับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้

รถยนตส่์วนบุคคลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ ในระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(M.B.A.) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านจะถูกน าไปใชเ้พื่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น ค าตอบท่ีท่านตอบจะถูกเก็บ
ไวเ้ป็นความลบัโดยไม่สามารถระบุตวัของท่านผูต้อบแบบสอบถามได ้ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี  

ขอ้มูล ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนบุคคลในการ

ซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศภยั 
ประกนัภยัประเภท 5 หมายถึง ประกนัภยัท่ีมีความคุม้ครองเฉพาะภยั แบ่งออกไดเ้ป็น 

แบบ 2+ จะรับผิดต่อความเสียหายแบบประกนัภยัชั้น  1 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหาย
ต่อตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยักรณีท่ีชนกบัยานพาหนะทางบกเท่านั้น และตอ้งมีคู่กรณี 

แบบ 3+ จะรับผิดต่อความเสียหายแบบประกนัภยัชั้น  3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหาย
ต่อตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยักรณีท่ีชนกบัยานพาหนะทางบกเท่านั้น และตอ้งมีคู่กรณี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย () ลงในช่องหน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน
มากท่ีสุด  

1. เพศ 
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
 20-29 ปี     30-39 ปี  
 40-49 ปี     50-59 ปี 
 60 ปี ข้ึนไป  

3. สถานภาพสมรส 
 โสด     สมรส 
 หมา้ย/หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 
 ประถมศึกษา     มธัยมศึกษา / ปวช. 
 อนุปริญญา / ปวส.    ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

5. อาชีพ 
 รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ   พนกังานบริษทั  
 นกัศึกษา     คา้ขาย / เจา้ของกิจการ 
 รับจา้ง     เกษียณแลว้ 
 อ่ืนๆ………………………………… 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท    10,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท    30,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท    50,001 – 60,000 บาท 
 มากกวา่ 60,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย () ลงในช่องหน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน
มากท่ีสุด  

ให้ท่านพิจารณาถึงรถยนต์ท่ีท่านใช้ประจ าและท่านเป็นผูท้  าประกันภยัประเภท 5 ให้กับ
รถยนตค์นัดงักล่าว 

7. รถยนตค์นัดงักล่าวเป็นรถยนตป์ระเภทใด 
 รถเก๋ง     รถกระบะ (Cab)   
 รถกระบะ 4 ประตู    รถตู ้  
 รถประเภท SUV เช่น CR-V , Fortuner , Juke , Captiva , Mu-7 , Pajero เป็นตน้ 
 รถประเภท MPV เช่น Freed , Innova , Wish , Mobilio , Space Wagon เป็นตน้  
 อ่ืนๆ..................................................... 

8. รถยนตค์นัดงักล่าวยีห่อ้อะไร 
 โตโยตา้ (Toyota)    ฮอนดา้ (Honda) 
 นิสสัน (Nissan)    มาสดา้ (Mazda) 
 ฟอร์ด (Ford)     มิตซูบิชิ (Mitsubishi) 
 ซูซูกิ (Suzuki)     อีซูซุ (Isuzu) 
 เบนซ์ (Benz)     บีเอม็ดบับลิว (BMW) 
 เชฟโรเลต (Chevrolet)    ฮุนได (Hyundai) 
 วอลโว ่(Volvo)    มินิคูเปอร์ (Mini-Cooper) 
 อ่ืนๆ............................................. 

9. อายกุารใชง้านของรถยนตข์องท่าน 
 1 – 3 ปี     4 – 6 ปี 
 7  ปี ข้ึนไป      

10. ปัจจุบนัท่านไดท้  าประกนัภยัรถยนตป์ระเภทใดใหก้บัรถยนตค์นัดงักล่าว 
 ประเภท 2 พลสั    ประเภท 3 พลสั 

11. ค่าเบ้ียประกนัท่ีท่านไดท้  าประกนัภยัไวน้ั้นเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    5,000 – 7,000 บาท 
 7,001 – 9,000 บาท    มากกวา่ 9,000 บาท 
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12. ประกนัภยัของท่านนั้นมีทุนประกนัเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 100,000 – 299,999 บาท    300,000 – 499,999 บาท 
 500,000 – 699,999 บาท    700,000 บาท ข้ึนไป 

13. ท่านทราบขอ้มูลในตวัผลิตภณัฑป์ระกนัภยัมาจากท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 
 ตวัแทน / นายหนา้ / พนกังาน ของบริษทั  เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 เวบ็ไซตท์ัว่ไป    ส่ือออนไลน์ต่างๆ (Social Media) 

 หนงัสือพิมพ ์/ วารสาร ต่างๆ  การแนะน าของเพื่อน / ญาติ 
 อ่ืนๆ............................................................. 

14. ท่านเคยท าประกนัภยัประเภทอ่ืนมาก่อนหนา้น้ีหรือไม่  
 เคย (จากช่องทางใด)    ไม่เคย  

 พนกังาน / ตวัแทน / นายหนา้ ของบริษทั    
 ธนาคาร 
 โทรศพัท ์(Telemarketing)    
 เวบ็ไซต ์
 อ่ืนๆ................................................ 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 5 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  

 
ส่วนประสมการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการ      

1. เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีช่ือเสียงและฐานะทางการ
เงินท่ีมัน่คง 

     

2. ผลประโยชน์ของกรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ี
เหมาะสม เช่น คุม้ครองต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น 
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

3. ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ภยั
ธรรมชาติ ภยัสงคราม การบริการช่วยเหลือต่างๆ 

     

4. ผลิตภณัฑมี์ความคุม้ครองในส่วนของอุปกรณ์
ตกแต่งเพิ่มเติมส่วนควบกบัตวัรถ  

     

5. เง่ือนไขความคุม้ครองของผลิตภณัฑมี์ความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย   

     

6. พนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วในการต่อ
อายกุรมธรรม ์

     

ดา้นราคา      
7. ค่าเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง      
8. ค่าเบ้ียประกนัมีราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบ

กบัเบ้ียประกนัประเภทอ่ืน 
     

9. ค่าเบ้ียประกนัสามารถท าการผอ่นช าระได ้      
10. มีความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกนัผา่น

ช่องทางต่างๆ เช่น บตัรเครดิต ธนาคาร เป็นตน้ 
     

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      
11. มีความสะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทั      
12. มีจ  านวนสาขาของบริษทัประกนัภยัครอบคลุม      
13. มีความสะดวกในการติดต่อผา่นตวัแทน  
  

     

14. มีความสะดวกในการติดต่อผา่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
เวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

     

15. มีความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางต่างๆ 
เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซ้ือออนไลน์ เป็นตน้ 

     

16. มีความสะดวกในการต่ออายุกรมธรรม ์
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดบริการ      
17. มีการใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อ

ลูกคา้ 
     

18. มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น ทาง
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ท่ีท าให้
ตดัสินใจในการซ้ือประกนัภยั 

     

19. มีการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆต่อลูกคา้ เช่น บตัร
ก านลั ของแถมต่างๆ เป็นตน้  

     

20. มีการใหส่้วนลดเบ้ียประกนัภยัในปีถดัไปส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีประวติัการขบัท่ีดี 

     

21. มีการแจง้เตือนต่อประกนัก่อนท่ีจะหมดอาย ุ      
ดา้นบุคลากร      

22. พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบาย
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 

     

23. พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการ 

     

24. พนกังานสามารถใหค้  าตอบท่ีลูกคา้สงสัยไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

     

25. พนกังานมีความเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้      
26. พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
     

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      
27. มีศูนยรั์บแจง้การใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง      
28. พนกังานสามารถเขา้ถึงท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว      
29. มีอู่ซ่อมรถในเครือท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดบัความส าคญั 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย 
ท่ีสุด 

30. บริษทัมีขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมใหก้บัลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว 

     

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ      
31. มีการตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม สะดุดตา      
32. สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน      
33. สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอด

รถ หอ้งน ้า โทรทศัน์ กาแฟ เป็นตน้ 
     

 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อบริษทัประกนัวนิาศภยั 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………..………
…………..………………………………………………………………………………………..…… 
………………..…………………………………………………………………………………...…… 
………………..……………………………………………………………………………….…..……
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ – สกุล   นายปริวรรธก ์ บุณยาวร์ี 
 
วนั  เดือน ปีเกดิ  11  มีนาคม  2532 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 - 2555 

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
ประวตัิการท างาน  16 ธนัวาคม 2555  –  30 มิถุนายน 2556 
   ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีภาคเหนือตอนบน (เหนือ 1) 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

 


