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บทคัดยอ 
 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอผูใชรถยนตในจังหวัดเชียงใหมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ  ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มาใชบริการดานงานทะเบียนรถยนต
และบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการกับสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม  และมีการจัดทํากรมธรรม
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  จํานวน  400  ตัวอยาง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
คาความถี่   รอยละ  และคาเฉลี่ย  
 จากการศึกษาพบวา  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย         มีอายุระหวาง  
31  -  40  ป  ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 
10,001  -  30,000  บาท  สวนใหญจัดทํากรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจประเภท  1  โดยเหตุผลที่
จัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ  เพราะเล็งเห็นประโยชนของการทําประกันภัยที่ชวยแบงเบาภาระ
ความเสี่ยงภัย  มากที่สุด โดยบริษัทประกันภัยรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักมากที่สุดและบริษัท
ประกันภัยรถยนตที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมาก
ที่สุดคือ  บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัคร
ใจ  ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ปจจัยดาน



 จ 

การจัดจําหนาย  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  คือ  ปจจัยดานราคา   

ดานผลิตภัณฑ  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  ช่ือเสียงและความ
นาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย   
 ดานราคา   ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  ระดับราคาเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับความคุมครองและบริการ   
 ดานการจัดจําหนาย  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  สถานที่ตั้ง
ของสาขาบริษัทและตัวแทนจําหนายอยูในแหลงชุมชนใกลลูกคา  สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ 
 ดานการสงเสริมการตลาด  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  มีการ
โฆษณาผานสื่อตาง ๆ  อาทิ  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  ฯลฯ 
 ดานบุคลากร  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  พนักงานเคลมมี
บุคลิกภาพดี  แตงกายสุภาพเรียบรอย 
 ดานลักษณะทางกายภาพ  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  มี
สํานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ 
 ดานกระบวนการใหบริการ  ในรายละเอียดพบวา  ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรกคือ  
ความรวดเร็วในการเดินทางไปใหบริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจงอุบัติเหตุ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

Independent Study Title                          Services  Marketing  Mix  Factors  Affecting  Car 
Owners  in  Chiang  Mai  Province  Towards  
Purchasing  Voluntary  Car  Insurance 

 
 Author  Miss Kanwitree  Ngampring 
 

       Degree                                                       Master  of  Business  Administration (Marketing) 
 

Independent Study Advisory  Committee 
     Assoc.Prof.Orachorn Maneesong               Chairperson 
 Lecturer  Ek  Bunchua   Member 
      

 
ABSTRACT 

 The objective of this independent study  was  to  study  the  services  marketing  mix  
factors  affecting  car  owners  in  Chiang  Mai  Province  towards  purchasing  voluntary  car  
insurance.  The data  in  this study  were  collected  from  400  car  owners  who  had  registered  
and extended  their  car  registration  at  Chiangmai  Transportation Office by  using 
questionnaires.  The  data  were  analyzed  by  descriptive  statistics, i.e.,  frequency,   percentage 
and  mean. 
 The  results  of  the  study  were  that  most  respondents  were  male  of  31  -  40  years  
old, and  working as  government  officials  or  state  enterprise  authorities.  Their  salaries  were  
between  10,001  to  30,000  baht  per  month.  Most  respondents  who  bought  voluntary  car  
insurance  was  choose  type  1  because  they  were  aware  of  the  importance  and  benefits  of  
such  policy.  The  insurance  company  that  the  respondents  recognized  and  used  the  most  
was  The  Viriyah  Insurance  Co, Ltd. 
 Services  marketing  mix  factors  effecting  car  owners  to  purchasing  voluntary  car  
insurance  at  a  high importance  level of  average  scores   were   product,  physical  evidence,  
people,  process,  place and  promotion respectively, and  services  marketing  mix  factors  
effecting  at  moderate  level  was  price. 
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 Product factors.  In  the  details,  averaged  at  the  first  factors  importance  level  was  
company’name  and  reliability. 

Price  factors.  In  the  details, averaged  at  the  first  importance  level  was  be  
appropriate  insurance  premium  with  benefits  and  services. 
 Place  factors.  In  the  details,  averaged  at  the  first  importance  level  was  convenient  
location  of  company  or  company’s  agents  in  center  of  community. 
 Promotion factors. In the details,  averaged  at  the  first  importance  level   was  
advertisement  in any  type  of  media  such  as  radio , television , newspaper  and  advertisement. 
 People  factors.  In  the  details,  averaged  at  the  first  importance  level  claim  officer  
character  and  be  well  dress  up. 
 Physical  evidence  factors. In  the  details,  averaged  at  the  first  importance  level  was  
permanent  location  and  visibility  of  the  office. 
 Process  factors.  In  the  details,  averaged  at  the  first  importance  level  was  claim  
officer  services  speedy  after  the  customer  notified  an  accident. 
 
 


