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การศกึษาเรื่องปจจัยที่มผีลตอการเลือกซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  ในจังหวดัสมุทร  

สาครครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ เพื่อนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 หลักการประกันภัย  (สุรินทร วิวัฒนวานชิ, 2550) 

การประกันภัยทุกประเภทมีหลักการของการประกันภัย ที่เปนสากล ทุกประเทศจะใช
หลักการนี้ในการรับประกัน  ซ่ึงการประกันภัยรถยนตก็ตองใชหลักการนี้ในการดําเนินธุรกิจ
เชนกัน   หลักการประกันภัยมี 6 ประการไดแก 
 1. หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Principle of  Insurable Interest) คือการที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยในทางใดทางหนึ่ง หมายถึง ผูเอา
ประกันภัยจะตองไดรับความเสียหาย ถาวินาศภัยไดเกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นหลักการ
นี้เปนหลักสําคัญพื้นฐานของการประกันภัย เพราะตามแนวคิดทางกฎหมายจะทําใหการประกันภัย
ไมเปนการพนันขันตอ และในทางศีลธรรมทําใหบุคคลใด ๆ ไมสามารถเอาประกันภัยในสิ่งที่ตน
ไมมีความเกี่ยวของไมวาสิ่งนั้นจะถูกทําลายหรือคงสภาพอยู ตามหลักการนี้ในประเทศไทยได
บัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 มาตรา 863 “ อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอา
ประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยาง
ใด” 
 2. หลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good  Faith) คือ การที่ผูขอเอาประกันภัยมี
หนาที่ที่จะตองเปดเผยขอความจริง (Disclusure) ใหผูรับประกันภัยทราบ รวมทั้งการไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ (Misrepresentation) เนื่องจากวาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่มีคาตอบแทนไม
เทาเทียมกัน กลาวคือ ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยจํานวนหนึง่ เพือ่ใหผูรบัประกนัภยั
ใหความคุมครองวินาศภัยที่อาจเกิดกับทรัพยสินของเขา ซ่ึงถาเกิดวินาศภัยกับทรัพยสินนั้น ผูรับ
ประกันภัยอาจจะตองชดใชคาเสียหายที่เปนจํานวนเงินที่มากกวาเบี้ยประกันที่ไดรับหลายเทาใน
การรับประกันภัยจึงตองพิจารณาขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจวาจะเขารับการเสี่ยงภัยนั้น 
ๆ หรือไม ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับประกันหลักการนี้จึงไดกําหนดใหสัญญา
ประกันภัยมีผลเปนโมฆียะกรณีที่มีการแถลงขอความเท็จ หรือ ปกปดขอความจริง และมีผลทําให
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ผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยโดยที่ถาหากผูรับประกันภัยไดรับทราบขอความจริงแลวจะไม
รับประกันภัย หรือรับประกัน แตคํานวณเบี้ยสูงขึ้นกวาปกติ   ทําใหผูรับประกันภัยสามารถที่จะ
บอกลางสัญญาประกันภัย ทําใหสัญญากลายเปนโมฆะ คือ เสียเปลามาตั้งแตตน หรืออาจจะให
สัตยาบันโดยยอมรับตามสัญญาดังกลาว ซ่ึงก็จะทําใหสัญญาประกันภัยมีผลสมบูรณตอไป ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย 
ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณ
ของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง   ซ่ึงอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียก
เบี้ย      ประกันภัยสูงขึ้นอีก  หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา  หรือรูอยูแลวแถลงขอนั้นเปนความ
เท็จไซร   ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ         

ถามิไดใชสิทธบิอกลางภายในกําหนดหนึ่งเดือน  นับแตวนัที่ผูรับประกนัภัยทราบมลูอันจะ
บอกลางไดก็ด ี  หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาป   นับแตวันทําสัญญาก็ดี     ทานวาสิทธนิัน้
เปนอันระงับไป” 

ตามบทบัญญตัิมาตรานี ้บังคับใหผูเอาประกันภัยมีหนาที่ที่จะตองเปดเผยขอความจริงตางๆ  
ในขณะที่ขอเอาประกันภัย   ซ่ึงขอความจริงนั้นเปนขอมูลที่สําคัญในการพจิารณารับประกันของ
ผูรบัประกนัภยั   ซ่ึงความสําคัญของขอมูลเหลานั้นคือ ถาผูรบัประกนัภยัไดทราบขอความจริงนัน้ ๆ  
แลว ผูรับประกันภยัอาจจะเรียกเบี้ยประกนัภัยใหสูงขึ้น   หรืออาจจะปฏิเสธไมรับประกนัภัยก็ได 
ผลก็คือ  จะทาํใหสัญญาประกันภัยนั้นตกเปนโมฆยีะ หมายถึง สัญญาประกันภัยนัน้ไดใหสิทธแิก
ผูรบัประกนัภยัที่จะเลือกได  2 ทางคือ 
  1.   ปฏิเสธทีจ่ะไมรับประกนัภัยนั้น   หรือ 

2. ยินยอมรับประกันภัยตอไป 
ในกรณีที่ผูรับประกันภัยประสงคที่จะปฏิเสธไมยอมรับประกันภัยตอไป ก็จะตอง 

ทําหนังสือบอกกลาวใหผูเอาประกันภัยทราบวา  ตนไมประสงคจะรับประกันภัยตอไป (เรยีกวาการ
บอกลาง) ซ่ึงสัญญาทีเ่ปนโมฆยีะนีก้็จะตกเปนสัญญาทีม่ีผลเปนโมฆะ คือทั้งสองฝายตองกลับคืนสู
สภาพเดิมกอนที่จะทําสญัญาประกันภัย   นั่นคือ ผูรับประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดแก
ผูเอาประกันภยั  ในการใชสิทธิบอกลางโมฆยีะกรรม  จะตองบอกลางภายในกําหนด 

1. ภายใน 1 เดอืน  นับแตวันทีไ่ดทราบเหตุอันจะบอกลางได  หรือ 
2. ภายใน 5  ป นับตั้งแตวนัที่ทาํสัญญาประกนัภัย 
ถาพนกําหนดนี้แลว ตองถือวาผูรับประกันภัยประสงคทีจ่ะใหสัญญานัน้มีผล  

ตอไป ซ่ึงสัญญาดังกลาวกจ็ะมีผลสมบูรณตอไป 
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 3. หลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง (Principle of Indemnity) คือ การที่
กําหนดใหตองชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง จึงเปนการกําหนดมิใหผูเอา ประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนแสดงหากําไรจากการประกันภัย สัญญาประกันภัยซ่ึงแมวาจะเปนสัญญาที่มีคาตอบแทน
ไมเทาเทียมกัน แตก็ไมเปนการพนันขันตอ เนื่องจาก 

     1. การพนันขันตอ จะจายตามจํานวนเงินที่ตกลงกันลวงหนาเมื่อมีการชนะพนัน 
แตการประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนเมื่อมีความเสียหายเกิดจากวินาศภัยตามที่ไดระบุไวตาม
ความเสียหายที่แทจริงไมมีกําไร 
       2. การพนันใครจะเขาเลนพนันก็ได และจะจายเงินใหกับผูที่ชนะพนัน แตการ
ประกันภัย ผูที่จะทําประกันไดจะตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย และการจายคาสินไหม
ทดแทนที่จะจายใหกับผูเอาประกันภัยที่มีสวนไดเสียในขณะเกิดวินาศภัย 
       3. การพนัน ผูเลนพนันไมทราบลวงหนาวาฝายใดจะแพหรือชนะ ผูแพยอมเสียเงิน 
ผูชนะยอมไดเงิน แตการประกันภัย ผูเอาประกันภัยสามารถทราบไดวา ถาเกิดวินาศภัยตามเงื่อนไข
ในสัญญาตนยอมไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่เสียหายจริง 
  โดยท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 บัญญัติวา  “ผูรับ
ประกันภัยจําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้  คือ 

(1)  เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแทจริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกดิแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภยัไวเพราะได 

จัดการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภยั 
(3) เพื่อบรรดาคาใชจายอันสมควรซึ่งไดเสียไปเพื่อรกัษาทรพัยสินซึ่งเอา 

ประกันภัยไวนั้นมิใหวนิาศ 
อันจํานวนวินาศจริงนั้น  ทานใหตีราคา  ณ  สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวนิาศภยั 

นั้นไดเกิดขึน้  อนึ่งจํานวนเงนิซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น  ทานใหสันนษิฐานไวกอนวาเปนหลกั
ประมาณอันถกูตองในการตรีาคาเชนวานัน้ 

ทานหามมิใหคาสินไหมทดแทนเกนิไปกวาจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว” ใน 
การชดใชคาเสยีหายนั้นสามารถทาํได 4 วิธี คือ 

1. การจายเปนเงิน  (Cash  Payment)   โดยการตกลงคาเสียหายและชดใชเปน  
จํานวนเงินทีแ่นนอน 
  2. การซอมแซม (Repair) โดยที่ทรัพยสินที่เอาประกัน หรือของบุคคลภายนอก
ไดรับความเสียหายเพียงบางสวน และอยูในวิสัยที่สามารถซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิมได ผูรับ
ประกันภัยก็จะดําเนินการซอมแซมทรัพยสินนั้น ๆ ได 
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3. การหาของแทน (Replacement) คือการที่ไดมีการตกลงกันลวงหนาวาผูรับ  
ประกันภัยจะชดใชคาเสียหายดวยวิธกีารหาสิ่งที่เปนชนิด ประเภท และคุณภาพเกีย่วกับทรพัยที่เอา
ประกันภัยมาชดใชแทนได 
  4. การกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) คือการที่ผูรับประกันภัยตกลงที่จะจาย
คาเสียหายโดยการดําเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับสูสภาพเดิมกอนเกิดวินาศภัยเชน การสราง
โรงงานใหใหม เสมือนวาโรงงานที่เคยเอาประกันไวนั้นไมไดเกิดวินาศภัยขึ้นเลย 
 
 4. หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยเขาไป
สวมสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูรับ
ประกันภัยไดจายไปดวยอํานาจของกฎหมาย (สิทธิโชค ศรีเจริญ: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประกันภัย: สถาบันประกันภัยไทย )  
 
 5. หลักการเฉล่ีย (The Principle of Contribution) เปนหลักการที่สืบเนื่องมาจากหลักการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง และหลักการรับชวงสิทธิ์ คือ การที่ผูรับประกันภัยหลาย
ราย ที่ไดรับประกันภัยทรัพยสินเดียวกันไว ผูรับประกันภัยทุก ๆ ราย จะตองรวมกันชดใช
คาเสียหายตามสัดสวนที่ไดรับประกันภัยไว ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ 
  1. มีกรมธรรมสองฉบับหรือมากกวา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 870 บัญญัติวา “ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวานั้นพรอมกันเพื่อความวินาศ
ภัยอันเดียวกัน และจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นทวมจํานวนเงินที่วินาศจริงไซร 
ทานวาผูรับประโยชนชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทานั้น ผูรับ
ประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศจริงแบงตามสวนมากนอยเทาที่ตนไดรับประกันไว 
  อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกันทานใหถือวาไดทําพรอมกัน 
  ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองราย หรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน ทานวา
ผูรับประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดเพื่อความวินาศภัยกอน  ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคน
แรกไดใชนั้นยังไมคุมจํานวนวินาศไซร  ผูรับประกันภัยคนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนทีย่งัขาดอยูนัน้   
ตอ ๆ กันไปจนกวาจะคุมวินาศ” 
  ดังนั้น ตามกฎหมายของประเทศไทย  หลักการเฉลี่ยนี้ จะใชกับกรณีที่ไดทํา
ประกันภัยกับผูรับประกันภัยตั้งแตสองรายขึ้นไปในวันเดียวกัน 
  2. กรมธรรมประกันภัยนั้น คุมครองสวนไดเสียอันเดียวกัน 
  3. กรมธรรมประกันภัยนั้น คุมครองภัยชนิดเดียวกัน 
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  4. กรมธรรมประกันภัยนั้น คุมครองวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน 
  5. กรมธรรมประกันภัยแตละฉบับ จะตองมีผลบังคับเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
 
 6. หลักสาเหตุใกลชิด (Proximate Cause) “ใน Marine Insurance Act 1906 มาตรา 55 ของ
อังกฤษไดบัญญัติใหผูรับประกันภัยมีความผิด ตองชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะใกลชิดกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว แตไมตองรับผิดในความเสียหายใด ๆ ซ่ึง
ไมไดเกิดอยางใกลชิดกับภัยที่ไดรับประกันภัยไว ”         
          “ ตามหลักกฎหมายโรมัน ซ่ึงผูพิพากษาของศาลอังกฤษ ไดนําหลักสาเหตุใกลชิดมาใช
กันอยางกวางขวางในศตวรรษที่ 19 จนถือเปนหลักของกฎหมาย (Common Law) ก็คือ “Cause 
Proximate Non Remota Spectatur” ซ่ึงหมายความวา “สาเหตุที่จะนํามาพิจารณาตองเปนสาเหตุ
ใกลชิด ไมไกลออกไป” (สิทธิโชค ศรีเจริญ) : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย : สถาบัน
ประกันภัยไทย ) 
  โดยสรุป กรณีที่จะถือวาเปนสาเหตุใกลชิดหรือไม มีขอพิจารณาดังนี้คือ 
  1.  มีการเกิดภัยขึ้น 

2.  เกิดความเสียหายตอวัตถุที่เอาประกันภัยจากภัยอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในขอ 
คุมครอง 

3.  ไมมีเหตุการณอยางอื่นเขามาแทรกแซง ที่จะทําใหเหตุการณที่เกิดมากอนนั้น 
สะดุดหยุดลง 
  4.  กรณีที่เกิดภัยหลายชนิดที่ไมพรอมกัน ภัยชนิดแรกจะตองเปนสาเหตุใกลชิด 
  สาเหตุใกลชิดนี้ เปนผลใหผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาเสียหายตามหลักการนี้ 
  

สวนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7Ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  
2541)  
  จากแนวคิดการตลาดบริการสําหรับธุรกิจใหบริการของ ศิริวรรณ เสรรีัตน และ
คณะฯ ไดกลาวไววาธรุกิจทีใ่หบริการจะใชปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิาร (Service Marketing 
Mix)หรือ 7’P เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภณัฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจดัจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะกายภาพ และดานกระบวนการ ดงันี้ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภณัฑของธุรกิจบริการไดแกบริการทีเ่สนอเพื่อสนองความ
ตองการของลกูคาใหพึงพอใจ ซ่ึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางของตัวสินคา และสิ่งที่จัดเตรียมไว
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บริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทานั้น แตยังตองการประโยชน
หรือคุณคาอื่นที่จะไดรับจากการซื้อสินคาและบริการของธุรกิจดวย 

2.  ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภณัฑในรูปเงินตรา ราคาเปนเครื่องมอืหนึ่ง
ในสวนประสมการตลาด ราคาสินคาชนิดหนึ่งเมื่อเปรยีบเทียบระหวางคุณคาผลิตภณัฑกับราคา ถา
คุณคาสูงกวาราคา จะทําใหเกิดรายไดจากการขาย ราคาจึงเปนตวัสรางใหเกดิรายไดจากการขาย 
และนําไปสูการสรางกําไรในที่สุด 

3.  ชองทางการจัดจําหนาย   (Place)  หมายถึง     เสนทางที่ผลิตภณัฑ   หรือกรรมสิทธิ์ของ 
ผลิตภณัฑเคลือ่นยายไปยังตลาด หรือกลุมบุคคลและองคกรซึ่งอํานวยการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจาก
ผูใหบรกิารไปยังลกูคา 

4.   การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกีย่วกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับ
ผูขาย มวีัตถุประสงคเพื่อเตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และเพื่อจูงใจใหเกดิความตองการ
ผลิตภณัฑและทําใหเกิดพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อ 

5.   กระบวนการใหบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบรกิารเพือ่สงมอบ 
คุณภาพในการใหบรกิารกับลูกคาไดรวดเรว็และประทับใจลกูคา 
 6.  บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การ
จูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลกูคาไดแตกตางเหนอืคูแขงขัน พนักงานตองมา
ความสามารถ มีทัศนคติทีด่ี สามารถตอบสนองตอลกูคา มีความริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 
 7. การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence& Presentation) 
เนื่องจากบริการเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหบริการเปนรูปธรรมที่ลูกคาเห็นได
ชัด ส่ิงที่แสดงใหลูกคาเห็นบริการไดอยางเปนรูปธรรม เชน เครื่องมืออุปกรณ ปาย และความ
สะอาดของสถานที่เปนตน 
 

แนวคิดคณุภาพในการใหบรกิาร (Service Quality)  ธีรพันธ โลทองคํา,  2548  
หมายถึง การสงมอบบริการตามความตองการของลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย การเขาถึงลกูคา  
การตดิตอส่ือสาร ความสามารถ ความมนี้ําใจ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ การตอบสนองลูกคา 
ความปลอดภยั การสรางบรกิารใหเปนที่รูจัก และการเขาใจและรูจักลกูคา 
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1. การเขาถึงลกูคา (Access) ลูกคาที่มารับบริการตองไดรับความสะดวกในดานเวลา และ
สถานที่คือไดรับบริการทีร่วดเรว็ ทําเลที่ตัง้ตองเหมาะสม ลูกคามีความสะดวกที่จะมารับบริการใน
สถานที่ที่ใหบริการ 

2. การติดตอส่ือสาร(Communication) มีการสื่อสารอยางถกูตองโดยใชภาษาทีลู่กคาเขาใจ
งาย 

3. ความสามารถ   (Competence)   บุคลากรทีใ่หบริการตองมีความชาํนาญ และมีความรู 
ความสามารถในงานอยางถองแท 

4.  ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรตองมมีนุษยสัมพนัธ มีความเปนกนัเอง มีวิจารณญาณ 
5. ความนาเชือ่ถือ   (Credibility)  บรษิทัและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและ

ความไววางใจในบริการ โดยตองรักษาระดบัมาตรฐานในการใหบริการใหมีมาตรฐานอยูเสมอ 
6.  ความไววางใจ (Reliability) บรกิารทีใ่หลูกคาตองมีความสม่ําเสมอถูกตอง 
7. การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการและแกไขปญหาแก

ลูกคาอยางรวดเรว็ตามทีลู่กคาตองการ 
8.  ความปลอดภัย (Security) บรกิารทีใ่หตองปราศจากอนัตราย ความเสี่ยงและปญหาตางๆ 
9. การสรางบริการใหเปนทีรู่จกั (Tangible) บรกิารที่ลกูคาไดรับ จะทําใหลูกคาสามารถ

คาดคะเนถึงความตองการและสามารถคาดหวังได 
10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding and Knowing Customer) พนักงานตอง

พยายามเขาใจถึงความตองการของลกูคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว 
        
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ประวิทย รังสรรควิจติร (2542 : สารนิพนธ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตดัสินใจทํา
ประกันภัยรถยนตนั่งสวนบคุคลในเขตกรงุเทพมหานคร การศกึษาครั้งนี้มวีัตถุประสงคที่จะศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตดัสินใจ ทําประกันภัยรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี ้ ยังศึกษาความรูของผูบรโิภคเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต และลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนตในอนาคตตามความคิดเห็นของผูบรโิภค รวมทั้งความคิดเห็นของผูประกอบการ
ที่มีตอการศกึษาในเรื่องดังกลาวขางตน ซ่ึงขอมูลที่ไดจากผูบรโิภคโดยการใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่ทําหรือเคยทําประกนัภัยรถยนตภาค 
สมัครใจ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
และขอมูลจากดานผูประกอบการนั้น ไดจากการสัมภาษณผูจัดการหรือผูบริหารงานดานประกันภัย
รถยนตของบริษัทประกันวนิาศภยัที่กลุมตัวอยางทําประกันภยัดวยมากที่สุด 3 อันดับแรก ผลของ
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การศกึษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในระดบัสูงตอการตัดสินใจทําประกันภยั ของกลุมตัวอยาง คือ 
การไมตองกังวลเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ การใหบริการที่ดีของบริษัทประกันภัยวินาศภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ความนาเชื่อถอืของบริษัทประกันวินาศภัย ความสะดวกในการทําประกันภัย ความเหมาะสม
ระหวางความคุมครองกับเบีย้ประกนัภยัและความสัมพนัธและการบรกิารทีด่ีของตัวแทน/นายหนา 
นอกจากนี้ยังพบวา การโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทประกนัวินาศภัยเปนปจจัยที่มีอิทธพิล
นอยที่สุดตอการตัดสินใจทําประกันภัย ความรูเกี่ยวกบัการประกันภัยรถยนตของกลุมตวัอยางนัน้
อยูในระดับพอใช ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความรูพื้นฐานดานประกันภยัรถยนตที่เกีย่วของกับตนเองเปน
สวนใหญ ลักษณะของการประกันภัยรถยนตในอนาคตกลุมตวัอยางมีความคิดวา รูปแบบของ
กรมธรรม ประกันภัยรถยนตควรจะแยกออกเปน 2 ฉบับ ระหวางแบบภาคสมคัรใจกับแบบภาค
บังคับ โดยตองการใหมีความคุมครองทีส่ามารถครอบคลุมภยัไดทกุประเภท สําหรับระยะเวลาใน
การคุมครองทีก่ลุมตวัอยางสวนใหญตองการคือ 1 ป  วงเงินประกันภัยที ่ 80% ของราคารถยนต
ขณะขอทําประกันภัย โดยเบี้ยประกนัภยัควรจะเทากันทุกบรษิัท ในระดับความคุมครองที่เทากัน 
และวธิีการชําระเบี้ยประกันภัย อันดับแรกที่กลุมตัวอยางตองการคือ ชําระผานธนาคาร/บัตรเครดติ 
นอกจากนั้นคนกลางหรือชองทางในการทําประกันภัยที่กลุมตวัอยางมีความตองการมากเปนอันดบั
แรกคือ การทําประกันกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง โดยลกัษณะของชองทางหรือคนกลางที่
กลุมตวัอยางตองการตดิตอดวย คือ ใหคําแนะนําและบริการที่ด ี สวนสื่อในการโฆษณาที่กลุม
ตัวอยางคิดวาควรจะมกีารโฆษณาผานสื่อดานโทรทัศน สุดทายคือการบรกิารที่กลุมตวัอยาง
ตองการเมื่อเกดิอุบัติเหตุขึ้นคือ ผูไดรับความเสียหายสามารถเลือกอูซอมเองได 4. ผูประกอบการ
ของบริษัทประกันวินาศภัยทั้ง 3 แหง มีความเห็นที่ตรงกนัในเรือ่งทําประกันภัยในปจจุบันของ
ผูบริโภคคือ ความมั่นคงและความนาเชื่อถอืของบริษัทประกันวินาศภัย นอกจากนีผู้ประกอบการยัง
มีความคิดเห็นวา ผูบรโิภคยังขาดความรูและความเขาใจที่ดีพอตอการประกันภยั จึงควรจะมีการ
สงเสริมใหความรูดานนี้ แกผูบรโิภคในสวนของลกัษณะของการประกันภัยรถยนตในอนาคตนั้น 
ผูประกอบการคอนขางจะเหน็ดวยกับผลการศึกษา ยกเวนในเรื่องของเบี้ยประกันภยัที่ไมเทากันทกุ
บริษัท เนื่องจากตนทนุการบริหารงานที่แตกตางกัน นอกจากนี้หลักในการคํานวณเบี้ยประกันภยั 
รถยนตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยการคํานวณเบีย้ประกนัภัยจะคํานึงถงึผูขับขี่เปนหลัก สําหรับสวน
อ่ืนของลักษณะของการประกันภยัรถยนตในอนาคต ไมวาจะเปนความคุมครองวงเงินประกนัภยั 
วิธกีารชําระเบีย้ประกนัภยัและชองทางในการทําประกันภัยนัน้คง จะตองมีความหลากหลายและมี
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทํา สามารถรองรับกับความตองการของผูบรโิภคใหไดมาก
ที่สุด 
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สุรพันธ อรชุน (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ การเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา มีสัดสวนของผูทํา
ประกันภัยรถยนตประเภทกรมธรรมภาคบังคับ พ.ร.บ. อยางเดียว และประกันภัยรถยนตประเภท
กรมธรรมภาคสมัครใจในสัดสวนใกลเคียงกันโดยนิยมทําประกันภัยรถยนตประเภทกรมธรรมภาค
สมัครใจประเภทที่ 1 มากที่สุด เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการทําประกันภัย 
แบงเบาภาระความเสี่ยงภัย ซ่ึงบริษัทรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 ในจังหวัดลําพูน ที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักมากที่สุด คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 
และผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการจากบริษัท นารายณสากล ประกันภัยจํากัด มากที่สุด ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยมีผลตอการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนตของผูใชรถยนต มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคลปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ปจจัยดานสงเสริมการตลาดและปจจัยดานราคา 

รัชนกีร ไชยทองทิพย (2547) ศึกษาปจจยัตอการตดัสินใจตออายุกรมธรรม ประกันภัย 
รถยนตในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของบริษทั วริิยะประกนัภัย จํากดั โดยวิเคราะหจากแบบสอบถาม
ของลูกคาที่ทําประกันภัยรถยนตนั่งสวนบคุคลตามสาขาตาง ๆ รวม 8 สาขา พบวากลุมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุมากกวา 45 ป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมธัยม
ตนหรือเทียบเทา รายไดเฉลีย่ 20,001-30,000 บาท อาชีพสวนใหญเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจตออายุกรมธรรมประกันภัยรถยนตคือ ระยะเวลาการทําประกันภยั
รถยนต และการตออายกุรมธรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจตออายุกรมธรรมประกนัภยั
รถยนตม ี 5 ประการ คือ ความเชื่อมั่นในชือ่เสียงของบรษิัท, มีสํานักงานบรกิารและศูนยรับแจงเหตุ
จํานวนมาก, การใหบริการหลังการขาย คือเจาหนาที่ไปถงึที่เกิดอุบัติเหตุรวดเร็ว, การใหบริการของ
พนักงาน ปฏบิัติงานดวยความสุภาพทั้งตอลูกคาและคูกรณ,ี และอัตราเบี้ยประกัน 
 ประเสริฐสิทธิ ์อมรไตรภพ (2547) ศึกษาปจจัยที่มผีลตอการตดัสินใจทําประกนัภัยรถยนต
ภาคสมัครใจ ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามผูทีท่ําประกันภัยรถยนตสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-39 ป สถานภาพโสด เปนพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศกึษา
ปรญิญาตรี รายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท ทําประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงภยัและลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาการบริการยังไมเรว็เทาที่ควรและ
การประเมินคาความเสียหายต่ํา  

ลือชัย ศรงีิว้ราย (2549) ไดศกึษาปจจัยที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตกับ  



  
13 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จํากัด ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีสัดสวน
ของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน และสถานภาพโสดหรือสมรสก็มีคาใกลเคียงกัน จะมีอายุ
ระหวาง 25-35 ป ระดับการศึกษาปรญิญาตรี มรีายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท ประกอบอาชพี
สวนใหญเปนพนักงานบรษิทัเอกชน ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตกับบรษิัท 
กรุงไทยพานชิประกันภัย จํากัด เนื่องจากความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของบริษัทเปนอันดับแรก
รองลงมาคือการใหบริการของพนักงาน อัตราเบีย้ประกันภัย ความพึงพอใจดานสํานักงานและ
ศูนยบริการ และการใหบรกิารหลังการขาย  การเลือกบริษัทที่คุนเคย รูจกักับพนักงานหรือตัวแทน
ของบริษัท  มีญาติหรือเพือ่นแนะนํา สรุปแลวผูบรโิภค ตองการทาํประกันภัยกบับริษัทที่มีความ
มั่นคงนาเชื่อถอื และตองการบริการที่สะดวกและรวดเรว็ผูบรโิภคมีขอเสนอแนะในดานเบี้ยประกนั 
ภัยสูงกวาบริษทัฯอื่น การใหบริการ ณ.จดุเกิดเหตุลาชา มีศูนยรับแจงอุบัติเหตุนอย และพนักงาน
ควรจะมีความสุภาพ และการใหคําแนะนําเมื่อเกิดเหตุ และการมรีถใชระหวางซอม 


