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การคนควาแบบอิสระครั้งนีม้ีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบรกิารที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร โดยทําการเกบ็
รวบรวมขอมลูโดยใช แบบสอบถามจากผูที่เปนเจาของรถยนตสวนบุคคล จํานวน 385 ตัวอยาง ใน
การวิเคราะหขอมูลสถิติทีใ่ช ไดแก ความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย  

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 30 
ป สถานภาพโสด มากที่สุด เปนพนกังานบริษัท ระดับการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 – 15,000 บาท ใชรถยนตกระบะ และคาเบีย้ประกันภัยรถยนต
ตอปสําหรับกลุมตัวอยางที่มมีากที่สุด คือ 5,001-10,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามที่ทํา
ประกันภัยภาคสมัครใจสวนใหญทําประกันภยัรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 โดยทําผานตัวแทน
บริษัท  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม มีคาเฉลี่ยระดับมากเรียงตามลําดับปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ   ปจจัยดานการสงเสริมการขาย   ปจจัยดานกระบวนการ   ปจจัยดานบุคลากร ปจจัย
ดานกายภาพ   ปจจัยดานการจัดจําหนาย  และปจจัยดานราคา  ตามลําดับ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
มาตรฐานความคุมครองที่ไดรับจากกรมธรรม  



  
จ 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดีทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอการตัดสินใจทําประกันภัย
รถยนต  

ปจจัยดานกระบวนการ      ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือการออกใหบริการขณะลกูคาประสบเหตุรวดเร็ว 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสดุคือ ใน
กรณีที่ทานประสบปญหา พนักงานของบรษิัทฯ สามารถแกไขปญหาใหทานไดรวดเร็ว  

ปจจัยดานกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจยัยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สํานักงานตกแตงไดสวยงาม มีความโดดเดน  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจยัยอยที่มีคาเฉลีย่สูงสุด
คือ ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทไดสะดวก  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เบี้ย
ประกันภัยเหมาะสม  
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to study Services Marketing Mix Factors 
Affecting Consumers Selection of Voluntary Automobile Insurance in Samut Sakhon Province. 
Sample population was determined to 385 persons. Then, the given data was analyzed by the 
descriptive statistics composing of frequency, percentage and mean. 

Most of respondents were single female age between 20-30 years old, working as the 
officer for private company, graduated with bachelor degree, had an income range of 10,001-
15000 baht per month, use small truck, paid for car’s insurance between 5,001-10,000 baht, 
choose insurance category 3 and contact directly with the company’s agent. 

For the marketing mix factors affecting on consumers buying decision, most of the 
respondents ranked all of the factors in the high level of mean with the descending mean values: 
product,  promotion, process,  person,  physical,  distribution and price. 

The highest average ranking of the product’s factor was the standard benefit of the 
insurance document. 

The highest average ranking of the marketing promotion’s factor was a good advertising 
to reliable the company. 

The highest average ranking of the process’s factor was fast speed’s service after 
accident. 
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The highest average ranking of the person’s factor was service providing in an 
appropriate time of need. 

The highest average ranking of the physical’s factor was the good and unique decorated 
office.   

The highest average ranking of the distribution’s factor was the convenience in 
communication for more information by telephone.  

The highest average ranking of the price’s factor was the appropriate pricing of insurance 
premium 3.94.  
  


