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รถยนต์ภาคสมัครใจของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปิ ติพงษ์ พรรณเชษฐ์
ดร.รชฏ ขําบุญ

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่ อปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้บริโภคที่ซ้ ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาค
สมัครใจในกรุงเทพมหานคร จํานวน 380 คน วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test
และ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีอิทธิพลมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสําคัญสูงที่สุด ขณะที่ปัจจัยทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายมี
ระดับความสําคัญน้ อยที่สดุ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพ อาชีพ และความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมที่แตกต่างกัน

1. ความสําคัญและทีม่ าของปั ญหา
ในปัจจุบันอัตราการจดทะเบียนรถใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ มค่อยๆ เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเพิ่มจํานวนของรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครย่อมส่งผลโดยตรงต่ออัตราการ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเพิ่ มขึ้นอย่ างหลี กเลี่ยงไม่ ได้ ทําให้ การประกัน ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเข้ ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น
การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเป็ นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้ รถ
ใช้ ถนน เนื่องจากเป็ นวิธที ่จี ะทําให้ ผ้ ูบริโภคสามารถลดภาระค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่
คาดคิ ด ที่อ าจเกิด ขึ้น เมื่อ ไหร่ กไ็ ด้ ซึ่ งลั ก ษณะการเกิด เหตุ จ ะเป็ นลั ก ษณะของความรั บ ผิ ด ต่ อ
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บุคคลภายนอก หรือการละเมิดต่อผู้อ่นื โดยการสร้ างความเสียหายให้ แก่ทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื หรือ
แม้ กระทั่งอนามัยของผู้อ่นื โดยไม่มีเจตนา และผู้ถูกละเมิดฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหาย หากบุคคลนั้น
ได้ มีการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเอาไว้ บริษัทประกันภัยก็จะเข้ ามารับผิดชอบแทนผู้เอา
ประกันภัยให้ ตามวงเงินที่ได้ ตกลงกันไว้ ในกรมธรรม์ ดังนั้นการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึง
มีประโยชน์อย่างมาก และเป็ นส่วนที่ผ้ ูใช้ รถใช้ ถนนค่อนข้ างให้ ความสําคัญ
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าผลที่ได้ จากการวิจัยใน
ครั้ งนี้จะสามารถนําไปเป็ นข้ อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริ ษัท
ประกันภัยต่างๆ ในการขยายงานให้ ได้ มากยิ่งขึ้น

2. คําถามในการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร
ใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่
2. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่ างกัน มีผลต่ อ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อประกัน ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจที่
แตกต่างกันหรือไม่

3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อประกัน ภั ย
รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่งผลต่ อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

4. กรอบแนวความคิด
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน อาชีพ ประเภทผลิตภัณฑ์ท่สี นใจ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมทางการตลาด
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5. สมมุติฐานของการวิจยั
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อประกัน ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจที่
แตกต่างกัน

6. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. บริษัทประกันภัยสามารถนําผลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ ประกอบการวางแผน เพื่อ
กําหนดกลุ่มเป้ าหมายและวางแผนการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในแต่ ละ
กลุ่มเป้ าหมาย
2. บริษัทประกันภัยสามารถนําผลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ ประกอบการพัฒนาเสริมสร้ าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสร้ างการรับรู้ให้ ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
3. บริษัทประกันภัยสามารถนําผลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการ
วางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

7. ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใ ช้ ใ นวิ จัยครั้ งนี้ คือประชาชนที่ซ้ ื อกรมธรรม์รถยนต์ภ าคสมัค รใจใน
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกชื้อกรมธรรม์รถยนต์ภาค
สมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้ านราคา
(Price) ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place ) ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion)
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558
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8. ประชากรและการสุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซ้ ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาค
สมัครใจในกรุงเทพมหานคร
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู ร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538,
น.38) กําหนดให้ สัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.45 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ ยอมให้ มี
ความคลาดเคลื่อนได้ 5% โดยมีสตู รแสดงการคํานวณดังนี้
จาการคํานวณได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 380 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับ
และข้ อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ โดยทําการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อทําการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม

9. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และประเภทผลิตภัณฑ์ท่สี นใจ โดยมีลักษณะคําถามแบบ
ให้ เลือกตอบจํานวน 7 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยคําถามมีลักษณะ
ที่ให้ ผ้ ู ตอบเลื อกระดับความสําคัญของปั จ จัยที่กาํ หนดไว้ โดยใส่เครื่ องหมาย  ในช่ องตาม
ความคิดของผู้ตอบ (Rating Scale) รวมจํานวน 13 ข้ อ

10. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การตรวจสอบข้ อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัด
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การประมวลผลข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว ได้ นาํ มาบันทึกโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ทํา การประมวลผลข้ อ มู ล ซึ่ ง ใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส ํา เร็จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Sciences หรือ SPSS)
3. สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ วยสถิ ติ พ้ ื นฐาน ได้ แก่ ค่ า สถิ ติ ร้ อยละ
(Percentage), ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิง
อนุ มาน สําหรับใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การทดสอบ t-test และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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11. ผลการวิเคราะห์
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.05
และเพศชาย จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.95 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 196 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 51.58 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.32
และลําดับสุดท้ ายมีอายุมากกว่า 46 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.11 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.58 รองลงมามีระดับกาศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.58 และลําดับสุดท้ ายมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.84 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 20,000 ถึง 35,000 บาท
จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.00 รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท
จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.89 และลําดับสุดท้ ายมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000
บาท จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.11 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 211 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 55.53 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.47 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ จํานวน 56 คิดเป็ นร้ อยละ 14.74
รองลงมามี อ าชี พ นั ก ศึ ก ษา จํา นวน 35 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.21 และลํา ดั บ สุด ท้ า ยมี อ าชี พ
แม่บ้าน/พ่ อบ้ าน จํานวน 4 คน คิดเป็ น 1.05 สนใจประกันรถยนต์ช้ัน 1 จํานวน 298 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 78.42 รองลงมาสนใจประกันรถยนต์ช้ัน 2+ จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.21
รองลงมาสนใจประกันรถยนต์ช้ัน 3 จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.05 รองลงมาสนใจประกัน
รถยนต์ช้ัน 3+ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.21 และลําดับสุดท้ ายสนใจประกันรถยนต์ช้ัน 2
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.11
ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวม พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
รถยนต์ภาคสมัครใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.94) โดยพิจารณาปั จจัยในแต่ละด้ าน เช่น ปัจจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสําคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจัยด้ านราคา ปัจจัยด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาด มีระดับความสําคัญมาก ในด้ านผลิตภัณฑ์มี
ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.24) โดยพิจารณาในแต่ละปั จจัย เช่น ความ
สะดวกรวดเร็วในการให้ บริการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ ึน อยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ = 4.40) ใช้
อะไหล่แท้ ในการซ่อมรถยนต์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20) และชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.13) ในด้ านราคามีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
4.10) โดยพิจารณาในแต่ละปั จจัย เช่ น ค่าเบี้ยประกันภัยมีความคุ้มค่ากับผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
อยู่ในระดับมากที่สดุ ( ̅ = 4.24) ค่าเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( ̅ =
4.20) และมีวิธกี ารคํานวณค่าเบี้ยประกันที่ชัดเจนและเข้ าใจได้ ง่าย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87)
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ในด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.67) โดยพิจารณาใน
แต่ละปั จจัย เช่ น มีตัวแทน นายหน้ า และสาขากระจายอยู่ท่วั ประเทศ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.80) สถานที่ต้ังของบริษัทและตัวแทนอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก อยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.76) และมีตัวแทนหรือพนักงานขายให้ บริการถึงที่บ้าน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.46) ในด้ าน
การส่งเสริมทางการตลาดมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.72) โดยพิจารณาในแต่ละ
ปัจจัย เช่น มีส่วนลด (ประวัติดี) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้งั แต่ปีแรกที่ทาํ ประกันภัย อยู่ในระดับ
มากที่สดุ ( ̅ = 4.28) มีบริการ รถลากฟรี เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หรือระบบภายในรถยนต์ขัดข้ อง
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.14) มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ฯลฯ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ = 3.36) และการจัดกิจกรรมหรือสัมมนาต่างๆที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกันรถยนต์
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.12)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน (Sig. = 0.170) ยกเว้ นปั จจัยด้ านการส่งเสริมทาง
การตลาด แตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุท่ีแตกต่ างกัน ส่งผลต่ อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้งในภาพรวม และในรายด้ านไม่แตกต่างกัน (Sig. = 0.558)
3. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีสถานะภาพที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน (Sig. = 0.048) ยกเว้ นในด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายไม่แตกต่างกัน
4. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig. = 0.572) ยกเว้ นผลิตภัณฑ์แตกต่าง
กัน
5. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ ต่อเดือนที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่ อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้ าน (Sig. = 0.309)
6. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้ านที่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้ าน (Sig. = 0.000)
7. ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่ างกัน
ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายด้ านที่แตกต่างกันทั้ง 4 ด้ าน (Sig.
= 0.000)
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สรุปผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ผล จะเห็นได้ ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อประกั น รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจในระดั บ มากที่สุ ด ซึ่ ง
หมายความว่า บริษัทประกันภัยควรให้ ความใส่ใจกับสร้ างกลยุทธด้ านผลิตภัณฑ์มากเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเคลม เพื่ อ ให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเอา
ประกันภัยสุดที่สดุ ส่วนในด้ านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้น ถึงแม้ ว่าจะมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในระดับมากก็ตาม แต่กไ็ ม่ใช่ ส่ิงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สดุ ของผู้บริโภค จึงเป็ นโอกาสของบริษัทประกันภัยรายใหม่ หรือเป็ นบริษัทราย
ปั จจุ บันที่ยังไม่ ได้ เน้ นการรั บประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้ เข้ ามาทําตลาดการประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจนี้ได้ เช่นกัน
ส่วนของผลการทดสอบสมมุติฐาน ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่ างกัน มีผลต่ อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ไม่แตกต่างกันใร
ภาพรวม ยกเว้ นปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาด โดยเพศหญิงมีระดับความสําคัญด้ านปัจจัย
ทางด้ านการส่งเสริมทางการตลาดที่มากกว่าเพศชาย ซึ่งทางบริษัทประกันภัยอาจใช้ ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้หญิง ทั้งนี้อาจนําผลวิเคราะห์ใน
รายด้ านอื่นมาร่วมสร้ างกลยุทธ์ได้ เช่น การสื่อสาร หรือการจัดโปรโมชั่นเพื่อกลุ่มเป้ าหมาย ผู้หญิง
ที่หย่าร้ าง/หม้ าย เนื่องจากผลการวิเคราะห์ได้ บ่งชี้ว่า กลุ่มเป้ าหมายนี้ เป็ นกลุ่มที่ให้ ความสําคัญ
ในปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาดสูงกว่ากลุ่มอื่น
ในขณะที่ผ้ ูบริโภคที่มีสถานะภาพที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ภาคสมั ค รใจในด้ า นราคาที่แ ตกต่ า งกัน บริ ษั ท ประกัน ภั ย อาจทํา การนํา เสนอผลิ ต ภั ณฑ์ก ลุ่ ม
ผู้บริโภคที่มีสถานะภาพสมรส ในราคาที่สงู กว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีสถานะโสด หรือหย่าร้ าง/หม้ าย
ได้ โดยอาจจะมีการเพิ่มบริการพิเศษเช่ น การได้ รับการชดเชยค่าเสียผลประโยชน์จากการใช้ รถ
(ในกรณีท่รี ถผู้เอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายถูกละเมิด หรือเป็ นฝ่ ายถูก) อันเนื่องมาจากต้ องนํารถเข้ า
ซ่อม เนื่องจากผลวิจัยบ่งชี้ว่าผู้บริโภคที่สมรสแล้ วมีระดับความสําคัญด้ านปัจจัยทางด้ านราคาน้ อย
กว่าผู้บริโภคที่มีสถานะภาพโสด และหย่าร้ าง/หม้ าย
ผลของงานวิ จั ย นี้ บริ ษั ท ประกั น ภั ย อาจนํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการกํา หนด
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น อาชีพนักศึกษามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้ านราคาที่สงู
ที่สุด อาจมีสาเหตุจากการที่ยังมีรายได้ ไม่เพียงพอ จึงค่อนข้ างคํานึงถึงเรื่องราคา บริษัทอาจจะ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เป็ นเน้ นกลุ่มนักศึกษาผู้มีรายได้ น้อย ตั้งราคาในระดับตํ่า ให้ นักศึกษา
สามารถเข้ า ถึง ได้ มีกาํ ลั ง ซื้ อได้ แต่ อาจจํา กัด ในเรื่ องของผู้ ขับ ขี่ เป็ นแบบกํา หนดผู้ ขับ ขี่ท่ีเป็ น
นักศึกษา และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยทั้งนี้น้ันการออกแบบกลยุทธ์ หรือการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทประกันภัย
ควรเน้ นไปที่แบบประกันประเภทชั้น 1 เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นประเภทที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้
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ความสนใจมากที่สุด อย่างไรก็ดี การนําผลวิจัยไปใช้ ในการวางกลยุทธ์ควรคํานึงถึงนโนบายของ
แต่ละบริษัทด้ วย

12. อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ซ้ ือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัคร
ใจในกรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถาม มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมีความสําคัญมาก โดยปัจจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์มีระดับความสําคัญมากที่สดุ และรองลงเป็ น
ปัจจัยทางด้ านราคา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา ณ พัทลุง ( 2554 ) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีซ่ึงผลการวิจัยพบว่ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดชลบุรีมากที่สุด คือ ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น
สินค้ าจริ งๆ ที่ลูกค้ า สัมผัสได้ อย่ างเป็ นรูปธรรม คื อการให้ บริ การแก่ ลูกค้ ายามเมื่อลู กค้ า เกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งได้ แก่ ความรวดเร็วของพนักงานเคลมในการไปถึงที่เกิดเหตุ การซ่อมรถที่ไม่ยืดเยื้อ
เป็ นต้ นซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ จากผลิ ต ภัณฑ์และ เป็ นความคาดหวังของลู กค้ า ต่ อ ผลิ ตภัณฑ์ข้ัน
พื้นฐาน
ผู้ บ ริ โ ภคที่มีเ พศที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดแตกต่ างกันอาจเนื่องมาจากเพศหญิงมีความอ่อนไหวต่ อปั จจัยด้ านการส่งเสริ มทาง
การตลาดมากกว่าเพศชาย
ผู้บริโภคที่มีอายุท่แี ตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่าง
กันทั้ง 4 ด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของกมลภัทร นิยมนา (2554) ซึ่งได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย ในการเลื อ กซื้ อประกัน ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตเทศบาลนครราชสีม าผลการวิจั ย พบว่ า
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน
ผู้ บ ริ โ ภคที่มีส ถานภาพที่แตกต่ า งกัน มีปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดทางด้ า น
ผลิตภั ณฑ์ ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายไม่ แตกต่ า งกัน ส่ วนในด้ านราคาด้ านการส่งเสริ มทาง
การตลาดแตกต่ า งอาจเนื่ อ งมาจากแต่ ล ะสถานภาพมี ส่ิ ง ที่ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง ไม่ เ หมื อ นกั น เช่ น
สถานภาพโสดอาจต้ องการเก็บเงินก้ อนเพื่อใช้ ในอนาคต จึงคํานึงถึงด้ านราคาเป็ นอันดับแรกๆ
ในขณะที่ผ้ ูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสอาจเริ่มมีเงินมากขึ้นทําให้ มีกาํ ลังใช้ จ่าย ปัยจัยทางด้ านราคา
จึงมีผลไม่มากเท่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด
ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่ างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดที่ไม่ แตกต่ างกันส่ วนในด้ าน
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูง ค่อนข้ างมีความเข้ าใจถึงใน
เรื่องความเสี่ยงภัย และมีความรู้ในการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีกว่า ซึ่งการทําประกันภัยนับว่าเป็ น
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การโอนความเสี่ยงภัยที่นิยมรูปแบบนึง ในขณะที่ผ้ ูบริโภคที่มีระดับการศึกษาไม่มาก อาจจะยังไม่
เข้ าใจถึงการใจการจัดการความเสี่ยงภัยเท่ากับผู้บริโภคมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่แ ตกต่ า งกัน มี ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดไม่
แตกต่างกันทั้ง 4 ด้ านซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กมลภัทร นิยมนา (2554) ที่ได้ วิจัยเรื่อง ปัจจัย
ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคราชสีมาผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนคราชสีมาที่มีรายได้ ท่แี ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้ มากหรือน้ อยก็ให้ ความสําคัญกับการ
ทําประกันภัยที่ไม่ต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางที่แตกต่างกัน
ทั้ง 4 ด้ าน อาจเนื่องมาจากแต่ละอาชีพ มีความเสี่ยงภัยบนท้ องถนนไม่เท่ากัน ส่งผลให้ ปัจจัยใน
การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต่างกันออกไป
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในประเภทผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่ างกันมีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทางที่แ ตกต่ า งกัน ทั้ง 4 ด้ า นอาจเนื่ อ งมาจากว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ใ นแต่ ล ะแบบ ให้ ค วาม
คุ้ ม ครองและค่ า เบี้ ยประกัน ที่ไ ม่ เ ท่ า กัน ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กับ ความรู้ สึก ในเรื่ อ งของความคุ้ ม ค่ า ของ
ผู้บริโภคแต่ละคน จึงมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันออกไป

13. ข้อเสนอแนะ
ด้ านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่าชื่อเสียงและความน่ าเชื่อถือของบริษัทฯมีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุด ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้ ให้ ความสําคัญเท่า ด้ านความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการเคลมเมื่อเกิด
อุบัติเหตุข้ ึนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น เพื่อทําการตลาดประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัท
ประกันภัยควรพัฒนาความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ ึน เป็ นอันดับ
แรกเพื่อให้ ผ้ ูบริโภคมั่นใจว่าจะรับการบริการที่ดีด่งั ที่คาดหวังไว้
ด้ านราคามีความสําคัญต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ส่วนวิธกี ารคํานวณค่าเบี้ยประกันที่ชัดเจนและเข้ าใจได้ ง่าย
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้ สนใจวิธกี ารคํานวณค่าเบี้ยประกันที่ชัดเจนและเข้ าใจได้ ง่าย
แต่ มีความเห็นว่ าค่ าเบี้ยประกันภัยมีความคุ้มค่ ากับผลประโยชน์ท่ีได้ รับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ดังนั้น เพื่อทําการตลาดประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทประกันภัยควรพิจารณาเพิ่ มความ
คุ้มครองและผลประโยชน์แก่ผ้ ูบริโภค หรือในการประชาสัมพันธ์ควรแสดงให้ ผ้ ูบริโภคเห็นถึง
ความคุ้มค่าระหว่างค่าเบี้ยประกันภัยกับผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากการทําประกัน
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมีความสําคัญต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์
ภาคสมั ค รใจอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ส่ ว นมี ตั ว แทนหรื อ พนั ก งานขาย
ให้ บริการถึงที่บ้าน มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้ สนใจการมีตัวแทนหรือพนักงานขาย
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ให้ บริการถึงที่บ้าน แต่มีความเห็นว่ามีตัวแทนและสาขากระจายอยู่ ท่วั ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ดังนั้น เพื่อทําการตลาดประกันรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัทประกันภัยควรเพิ่มตัวแทนและ
เพิ่มสาขาให้ กระจายให้ ท่วั ประเทศเพื่อให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับความสะดวกในการได้ รับการบริการ
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสําคัญต่อการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์
ภาคสมัครใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ส่วนมีการจัดกิจกรรม หรือสัมนาต่างๆที่
ให้ ความรู้เกี่ยวกับการทําประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด แต่มีความเห็นว่า การ
ให้ ส่วนลดประวัติดีต้ังแต่ปีแรกที่ซ้ ือประกันรถยนต์น้ัน ผู้บริโภคค่อนข้ างให้ ความสําคัญเป็ นอย่าง
มาก ดังนั้นหากบริษัทประกันภัยต้ องการที่จะขยายตลาด หรือเพิ่มยอดขาย ควรให้ ความสําคัญ
ทางด้ านการให้ ส่วนลดประวัติดีต้ังแต่ปีแรกที่ทาํ ประกันรถยนต์ จะมีโอกาสสร้ างฐานลูกค้ าเพิ่มขึ้น
ได้ โดยอาจจะมีการจํากัดความรับผิดของบริษัทเองเพิ่มมากขึ้นตามสมควร เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ของตนเอง
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