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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ซ้ือกรมธรรม์ประกนัรถยนต์ภาค

สมัครใจในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 380 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test 

และ LSD ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาํคัญสูงที่สุด ขณะที่ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมี

ระดับความสาํคัญน้อยที่สดุ นอกจากน้ียังพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่

ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพ อาชีพ และความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในภาพรวมที่แตกต่างกนั 

 

1. ความสาํคญัและทีม่าของปัญหา 

 ในปัจจุบันอตัราการจดทะเบียนรถใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มค่อยๆ เติบโต

ขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงการเพ่ิมจาํนวนของรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครย่อมส่งผลโดยตรงต่ออัตราการ

เกิดอุบัติเหตุที่เพ่ิมขึ้ นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทาํให้การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเข้ามามี

บทบาทในชีวิตประจาํวันของคนกรงุเทพฯ เพ่ิมมากขึ้น 

 การประกนัรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้รถ

ใช้ถนน เน่ืองจากเป็นวิธทีี่จะทาํให้ผู้บริโภคสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ไม่

คาดคิดที่อาจเกิดขึ้ นเม่ือไหร่กไ็ด้ ซ่ึงลักษณะการเกิดเหตุจะเป็นลักษณะของความรับผิดต่อ
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บุคคลภายนอก หรือการละเมิดต่อผู้อื่นโดยการสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สนิของผู้อื่น หรือ

แม้กระทั่งอนามัยของผู้อื่นโดยไม่มีเจตนา และผู้ถูกละเมิดฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหาย หากบุคคลน้ัน

ได้มีการทาํประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเอาไว้ บริษัทประกนัภัยกจ็ะเข้ามารับผิดชอบแทนผู้เอา

ประกนัภัยให้ ตามวงเงินที่ได้ตกลงกนัไว้ในกรมธรรม์ ดังน้ันการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึง

มีประโยชน์อย่างมาก และเป็นส่วนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างให้ความสาํคัญ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร โดยคาดว่าผลที่ได้จากการวิจัยใน

คร้ังน้ีจะสามารถนําไปเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท

ประกนัภัยต่างๆ ในการขยายงานให้ได้มากย่ิงขึ้น 

 

2. คําถามในการวิจยั  

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครหรือไม่ 

 2. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่

แตกต่างกนัหรือไม่ 

 
3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่งผลต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 

4. กรอบแนวความคิด 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน อาชีพ ประเภทผลิตภัณฑท์ี่สนใจ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมทางการตลาด 
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5. สมมุติฐานของการวิจยั 

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่

แตกต่างกนั 
 

6. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. บริษัทประกันภัยสามารถนาํผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผน เพ่ือ

กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 
2. บริษัทประกนัภัยสามารถนาํผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางตาํแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การสร้างการรับรู้ ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
3. บริษัทประกันภัยสามารถนาํผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรถยนต์ภาคสมัครใจเพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม 
 

 
7.  ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
 ประชากรที่ใช้ในวิจัยคร้ังน้ีคือประชาชนที่ ซ้ือกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจใน

กรงุเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกช้ือกรมธรรม์รถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา

(Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ( Place ) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion) 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2558 
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8. ประชากรและการสุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาค

สมัครใจในกรงุเทพมหานคร 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538, 

น.38) กาํหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.45 ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 % และ ยอมให้มี

ความคลาดเคล่ือนได้ 5% โดยมีสตูรแสดงการคาํนวณดังน้ี 
 จาการคาํนวณได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 380 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกนัการไม่ตอบกลับ 

และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์ผู้วิจัยจะทาํการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ โดยทาํการสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือทาํการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 
9. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 

ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และประเภทผลิตภัณฑท์ี่สนใจ โดยมีลักษณะคาํถามแบบ

ให้เลือกตอบจาํนวน  7  ข้อ  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยคาํถามมีลักษณะ

ที่ให้ผู้ตอบเลือกระดับความสาํคัญของปัจจัยที่กาํหนดไว้ โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องตาม

ความคิดของผู้ตอบ (Rating Scale)  รวมจาํนวน 13 ข้อ  
 
10.  วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะทาํการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัด

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณอ์อก 

 2. การประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว ได้นาํมาบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือทําการประมวลผลข้อมูลซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Statistical Package for the Social Sciences หรือ SPSS) 

 3. สถิติที่ ใ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าสถิติ ร้อยละ 

(Percentage), ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิง
อนุมาน สาํหรับใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ t-test และ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 
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11.  ผลการวิเคราะห ์

  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 61.05 

และเพศชาย จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จาํนวน 196 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.58 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.32 

และลาํดับสดุท้ายมีอายุมากกว่า  46 ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.58 รองลงมามีระดับกาศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58 และลาํดับสุดท้ายมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84 รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 ถึง 35,000 บาท 

จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท 

จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 และลาํดับสดุท้ายมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 

บาท จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน 211 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.53 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.47 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จาํนวน 56 คิดเป็นร้อยละ 14.74 

รองลงมามีอาชีพนักศึกษา จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 และลําดับสุดท้ายมีอาชีพ

แม่บ้าน/พ่อบ้าน จาํนวน 4 คน คิดเป็น 1.05 สนใจประกันรถยนต์ช้ัน 1 จาํนวน 298 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.42 รองลงมาสนใจประกันรถยนต์ช้ัน 2+ จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 

รองลงมาสนใจประกนัรถยนต์ช้ัน 3 จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 รองลงมาสนใจประกนั

รถยนต์ช้ัน 3+ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21 และลาํดับสดุท้ายสนใจประกนัรถยนต์ช้ัน 2 

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 

   ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความสาํคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสนิใจซ้ือกรมธรรม์

รถยนต์ภาคสมัครใจอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.94) โดยพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้าน เช่น ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ ์มีระดับความสาํคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจาํหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีระดับความสาํคัญมาก ในด้านผลิตภัณฑมี์

ระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅  = 4.24) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น ความ

สะดวกรวดเรว็ในการให้บริการเคลมเม่ือเกดิอุบัติเหตุขึ้น อยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅  = 4.40) ใช้
อะไหล่แท้ในการซ่อมรถยนต์ อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.20) และช่ือเสยีงและความน่าเช่ือถือของ

บริษัทฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.13) ในด้านราคามีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 
4.10) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัย เช่น ค่าเบี้ ยประกันภัยมีความคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

อยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅  = 4.24) ค่าเบี้ ยประกันภัยมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 
4.20) และมีวิธกีารคาํนวณค่าเบี้ยประกนัที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.87)  
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ในด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.67) โดยพิจารณาใน

แต่ละปัจจัย เช่น มีตัวแทน นายหน้า และสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 
3.80) สถานที่ตั้งของบริษัทและตัวแทนอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 
3.76) และมีตัวแทนหรือพนักงานขายให้บริการถึงที่บ้าน อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.46) ในด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดมีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.72) โดยพิจารณาในแต่ละ
ปัจจัย เช่น มีส่วนลด (ประวัติดี) ค่าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ตั้งแต่ปีแรกที่ทาํประกนัภัย อยู่ในระดับ

มากที่สดุ ( ̅  = 4.28) มีบริการ รถลากฟรี เม่ือรถเกดิอุบัติเหตุ หรือระบบภายในรถยนต์ขัดข้อง 

อยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.14) มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร ฯลฯ อยู่ในระดับปาน

กลาง ( ̅  = 3.36) และการจัดกจิกรรมหรือสมัมนาต่างๆที่ให้ความรู้ เกี่ยวกบัการประกนัรถยนต์ 

อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 3.12) 

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. = 0.170) ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด แตกต่างกนั  

2. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดทั้งในภาพรวม และในรายด้านไม่แตกต่างกนั (Sig. = 0.558) 
3. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีสถานะภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกนั (Sig. = 0.048) ยกเว้นในด้านผลิตภัณฑ ์และด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่ายไม่แตกต่างกนั  
4. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. = 0.572) ยกเว้นผลิตภัณฑแ์ตกต่าง

กนั  
5. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัทั้ง 4 ด้าน (Sig. = 0.309) 
6. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้านที่แตกต่างกนัทั้ง 4 ด้าน (Sig. = 0.000) 
7.  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้านที่แตกต่างกนัทั้ง 4 ด้าน (Sig. 

= 0.000) 
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  สรปุผลการวิเคราะห์ 

  จากการวิเคราะห์ผล จะเหน็ได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในระดับมากที่สุด ซ่ึง

หมายความว่า บริษัทประกันภัยควรให้ความใส่ใจกับสร้างกลยุทธด้านผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะการให้บริการด้านการเคลม เพ่ือให้ผู้รับประกันภัยได้รับประโยชน์จากการเอา

ประกนัภัยสดุที่สดุ ส่วนในด้านช่ือเสยีงและความน่าเช่ือถือของบริษัทน้ัน ถึงแม้ว่าจะมีอทิธพิลต่อ

การตัดสินใจซ้ือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในระดับมากกต็าม แต่กไ็ม่ใช่สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือมากที่สดุของผู้บริโภค จึงเป็นโอกาสของบริษัทประกนัภัยรายใหม่ หรือเป็นบริษัทราย

ปัจจุบันที่ยังไม่ได้เน้นการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้เข้ามาทาํตลาดการประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจน้ีได้เช่นกนั 

  ส่วนของผลการทดสอบสมมุติฐาน ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ไม่แตกต่างกนัใร

ภาพรวม ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยเพศหญิงมีระดับความสาํคัญด้านปัจจัย

ทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มากกว่าเพศชาย  ซ่ึงทางบริษัทประกนัภัยอาจใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยน้ีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง ทั้งน้ีอาจนาํผลวิเคราะห์ใน

รายด้านอื่นมาร่วมสร้างกลยุทธไ์ด้ เช่น การสื่อสาร หรือการจัดโปรโมช่ันเพ่ือกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง

ที่หย่าร้าง/หม้าย เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ได้บ่งช้ีว่า กลุ่มเป้าหมายน้ี เป็นกลุ่มที่ให้ความสาํคัญ

ในปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดสงูกว่ากลุ่มอื่น 

  ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจในด้านราคาที่แตกต่างกัน บริษัทประกันภัยอาจทาํการนําเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพสมรส ในราคาที่สงูกว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีสถานะโสด หรือหย่าร้าง/หม้าย

ได้ โดยอาจจะมีการเพ่ิมบริการพิเศษเช่น การได้รับการชดเชยค่าเสียผลประโยชน์จากการใช้รถ 

(ในกรณีที่รถผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกละเมิด หรือเป็นฝ่ายถูก) อันเน่ืองมาจากต้องนาํรถเข้า

ซ่อม เน่ืองจากผลวิจัยบ่งช้ีว่าผู้บริโภคที่สมรสแล้วมีระดับความสาํคัญด้านปัจจัยทางด้านราคาน้อย

กว่าผู้บริโภคที่มีสถานะภาพโสด และหย่าร้าง/หม้าย 

  ผลของงานวิจัยน้ี บริษัทประกันภัยอาจนําไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการกําหนด

ตาํแหน่งของผลิตภัณฑไ์ด้ เช่น อาชีพนักศึกษามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาที่สงู

ที่สุด อาจมีสาเหตุจากการที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงค่อนข้างคาํนึงถึงเร่ืองราคา บริษัทอาจจะ

กาํหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑเ์ป็นเน้นกลุ่มนักศึกษาผู้มีรายได้น้อย ตั้งราคาในระดับตํ่า ให้นักศึกษา

สามารถเข้าถึงได้ มีกาํลังซ้ือได้ แต่อาจจํากัดในเร่ืองของผู้ขับขี่ เป็นแบบกาํหนดผู้ขับขี่ที่เป็น

นักศึกษา และอาจมีเง่ือนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  โดยทั้งน้ีน้ันการออกแบบกลยุทธ ์หรือการวางตาํแหน่งผลิตภัณฑ ์ทางบริษัทประกนัภัย

ควรเน้นไปที่แบบประกนัประเภทช้ัน 1 เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นประเภทที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
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ความสนใจมากที่สุด อย่างไรกด็ี การนาํผลวิจัยไปใช้ในการวางกลยุทธ์ควรคาํนึงถึงนโนบายของ

แต่ละบริษัทด้วย 

 

12.  อภิปรายผลการวิจยั 

   ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัคร

ใจในกรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถาม มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมีความสาํคัญมาก โดยปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑมี์ระดับความสาํคัญมากที่สดุ และรองลงเป็น

ปัจจัยทางด้านราคา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของเพญ็นภา ณ พัทลุง ( 2554 ) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต

จังหวัดชลบุรีมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจน้ัน 

สินค้าจริงๆ ที่ลูกค้าสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการให้บริการแก่ลูกค้ายามเม่ือลูกค้าเกิด

อุบัติเหตุ ซ่ึงได้แก่ ความรวดเรว็ของพนักงานเคลมในการไปถึงที่เกดิเหตุ การซ่อมรถที่ไม่ยืดเย้ือ 

เป็นต้นซ่ึงเป็นผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ เป็นความคาดหวังของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ขั้น

พ้ืนฐาน  
   ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดแตกต่างกันอาจเน่ืองมาจากเพศหญิงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดมากกว่าเพศชาย 

   ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่าง

กันทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) ซ่ึงได้ทาํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั  

   ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านราคาด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดแตกต่างอาจเน่ืองมาจากแต่ละสถานภาพมีสิ่งที่ ต้องคํานึงถึงไม่เหมือนกัน เช่น 

สถานภาพโสดอาจต้องการเกบ็เงินก้อนเพ่ือใช้ในอนาคต จึงคาํนึงถึงด้านราคาเป็นอันดับแรกๆ 

ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสอาจเร่ิมมีเงินมากขึ้นทาํให้มีกาํลังใช้จ่าย ปัยจัยทางด้านราคา

จึงมีผลไม่มากเท่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด 

   ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกันส่วนในด้าน

ผลิตภัณฑแ์ตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสงู ค่อนข้างมีความเข้าใจถึงใน

เร่ืองความเสี่ยงภัย และมีความรู้ในการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีกว่า ซ่ึงการทาํประกนัภัยนับว่าเป็น
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การโอนความเสี่ยงภัยที่นิยมรูปแบบนึง ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาไม่มาก อาจจะยังไม่

เข้าใจถงึการใจการจัดการความเสี่ยงภัยเท่ากบัผู้บริโภคมีระดับการศึกษาสงูกว่า 

   ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่

แตกต่างกนัทั้ง 4 ด้านซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กมลภัทร นิยมนา (2554) ที่ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัย
ในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคราชสมีาผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคใน

เขตเทศบาลนคราชสีมาที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้มากหรือน้อยกใ็ห้ความสาํคัญกบัการ

ทาํประกนัภัยที่ไม่ต่างกนั 
   ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกนั มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางที่แตกต่างกัน

ทั้ง 4 ด้าน อาจเน่ืองมาจากแต่ละอาชีพ มีความเสี่ยงภัยบนท้องถนนไม่เท่ากนั ส่งผลให้ปัจจัยใน

การตัดสนิใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต่างกนัออกไป  

   ผู้บริโภคที่มีความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทางที่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้านอาจเน่ืองมาจากว่า ผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบบ ให้ความ

คุ้มครองและค่าเบี้ ยประกันที่ไม่เท่ากัน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับความรู้ สึกในเร่ืองของความคุ้มค่า ของ

ผู้บริโภคแต่ละคน จึงมีปัจจัยในการตัดสนิใจซ้ือที่แตกต่างกนัออกไป 
 

13. ขอ้เสนอแนะ 

   ด้านผลิตภัณฑมี์ความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัทฯมีคะแนนเฉล่ีย

ตํ่าสดุ ซ่ึงผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสาํคัญเท่า ด้านความสะดวกรวดเรว็ในการให้บริการเคลมเมื่อเกดิ

อุบัติเหตุขึ้ นซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัท

ประกันภัยควรพัฒนาความสะดวกรวดเรว็ในการให้บริการเคลมเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นอนัดับ

แรกเพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าจะรับการบริการที่ดีดั่งที่คาดหวังไว้ 
   ด้านราคามีความสาํคัญต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนวิธกีารคาํนวณค่าเบี้ยประกนัที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสดุ ซ่ึงผู้บริโภคไม่ได้สนใจวิธกีารคาํนวณค่าเบี้ยประกนัที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

แต่มีความเห็นว่าค่าเบี้ ยประกันภัยมีความคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 

ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยควรพิจารณาเพ่ิมความ

คุ้มครองและผลประโยชน์แก่ผู้บริโภค หรือในการประชาสัมพันธ์ควรแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึง

ความคุ้มค่าระหว่างค่าเบี้ยประกนัภัยกบัผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาํประกนั 

   ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสาํคัญต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์

ภาคสมัครใจอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนมีตัวแทนหรือพนักงานขาย

ให้บริการถึงที่บ้าน มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงผู้บริโภคไม่ได้สนใจการมีตัวแทนหรือพนักงานขาย
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ให้บริการถึงที่บ้าน แต่มีความเหน็ว่ามีตัวแทนและสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ  มีคะแนนเฉล่ีย

สงูสุด ดังน้ัน เพ่ือทาํการตลาดประกนัรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัทประกันภัยควรเพ่ิมตัวแทนและ

เพ่ิมสาขาให้กระจายให้ทั่วประเทศเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการได้รับการบริการ 
   ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสาํคัญต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัรถยนต์

ภาคสมัครใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนมีการจัดกจิกรรม หรือสมันาต่างๆที่

ให้ความรู้ เกี่ยวกบัการทาํประกนัรถยนต์ภาคสมัครใจมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสดุ แต่มีความเหน็ว่า การ

ให้ส่วนลดประวัติดีตั้งแต่ปีแรกที่ซ้ือประกนัรถยนต์น้ัน ผู้บริโภคค่อนข้างให้ความสาํคัญเป็นอย่าง

มาก ดังน้ันหากบริษัทประกันภัยต้องการที่จะขยายตลาด หรือเพ่ิมยอดขาย ควรให้ความสาํคัญ

ทางด้านการให้ส่วนลดประวัติดีตั้งแต่ปีแรกที่ทาํประกนัรถยนต์ จะมีโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้น
ได้โดยอาจจะมีการจาํกดัความรับผิดของบริษัทเองเพ่ิมมากขึ้นตามสมควร เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง

ของตนเอง 
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