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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์แบบเตมิเงนิไทยววิฒัน์ของผู้ใช้รถยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING INTENTION TO PURCHASE THAIVIVAT PREPAID 
CAR INSURANCE OF CAR USERS IN BANGKOK 

 
ธนิษดา รุ่งเจริญพร1 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของพฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของ
ผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
คุณค่าตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ผลการศึก 
ษาพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายปุระมาณ 25 – 34 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึก 
ษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดป้ระมาณ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 
โดยส่วนมากขบัข่ีรถยนตเ์ฉล่ีย 3 – 5 คร้ังต่อสปัดาห์ ในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อวนั ดว้ยความเร็ว
ปานกลาง หรือประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาไม่เคยประสบอุบติัเหตุทางรถยนต์
เลย (2) ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัภยัรถยนตแ์บบ
เติมเงินไทยววิฒัน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (3) ผูต้อบแบบ 
สอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการรับรู้คุณภาพ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (4) ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความตั้งใจซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 1 พบวา่พฤติกรรมการใชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนัส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบ
เติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีไม่แตกต่างกนั (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (7) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลกบั
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒันท่ี์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการใชร้ถยนต,์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คุณค่าตราสินคา้, ความตั้งใจซ้ือ, 
ประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 ธนิษดา รุ่งเจริญพร นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจโครงการ Modern Leaders มหาวทิยาลยัรามค าแหง  



2 
 

ABSTRACT 
 

 The Purposes of this research were to study (1) general conditions of driving behavior, marketing 
mix factors, brand equity and the intention to purchase Thaivivat prepaid car insurance of car users in 
Bangkok and (2) driving behavior, marketing mix factors, and brand equity are related to the intention to 
purchase Thaivivat prepaid car insurance of car users in Bangkok. The sample consisted of 400 people 
who drive the car in Bangkok. The research result found that (1) most respondents were male, aged 
between 25 – 34 years, single status, had a bachelor's degree occupation of private company employees 
and had income around 15,001 – 30,000 baht per month. Most of them drive a car 3 – 5 times a week in 
the distance does not exceed 100 km. per day with a speed of about 80 km. per hour and in the past year, 
most of them never had a car accident at all (2) Respondents emphasize the importance of marketing mix 
factors of Thaivivat prepaid car insurance as a whole at a high level. The average value of the process is 
the highest (3) Respondents emphasize the importance of overall brand equity as a whole at a high level. 
The average value of brand perceives quality is the highest (4) Respondents emphasize the importance of 
intention purchase as a whole at a high level. (5) Hypothesis 1 found that the difference of driving 
behavior affects to intention to purchase Thaivivat prepaid car insurance that’s not different. (6) The 
hypothesis 2 found that the difference of marketing mix factors have a different relationship to intention to 
purchase Thaivivat prepaid car insurance with statistical significance 0.01 (7) The hypothesis 3 found that 
different brand equity have different influences on the purchase intention of Thaivivat prepaid car 
insurance with statistical significance 0.01 
 
Keywords: Driving behavior, Marketing mix factors, Brand equity, Purchase intention, Thaivivat prepaid 
car insurance 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ณ ปัจจุบนัน้ี ยานพาหนะไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสญัจรไปมา รวมถึงการขนส่งต่าง ๆ โดยเฉพาะรถยนต ์ท่ีนบัวนัจะยิง่มี
ความส าคญัมากข้ึน หากดูจากจ านวนรถยนตจ์ดทะเบียนในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
รถยนตอ์าจเป็นปัจจยัท่ี 5 ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
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เม่ือรถยนตมี์จ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหก้ารจราจรติดขดัหนาแน่น การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน
ยอ่มมากข้ึนเช่นกนั ท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของผูท่ี้ประสบเหตุ ซ่ึงในอดีตมี
ผูเ้คราะห์ร้ายจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บค่าชดเชย รวมถึงผูข้บัข่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายต่อรถยนต ์และทรัพย ์
สิน ทั้งของผูเ้สียหาย และของตนเอง ต่อมากฎหมายจึงไดก้ าหนดใหเ้จา้ของ หรือผูค้รอบครองรถทุกคนั ตอ้ง
ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หรือเรียกกนัอีกช่ือวา่ ประกนัภยั พ.ร.บ. ซ่ึงจะช่วยเหลือ และเยยีวยาผู ้
ประสบอุบติัเหตุจากรถยนต ์ดา้นความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย ไม่วา่จะเป็นคนขบัรถ ผูโ้ดยสาร หรือคน
เดินเทา้บนทอ้งถนน ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หรือประกนัภยั พ.ร.บ. จะจ่ายค่าชดเชยในเร่ืองของการ
บาดเจบ็ ทุพพลภาพ การสูญเสียอวยัวะ และเสียชีวิตเท่านั้น 

ดงันั้น ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงใหผู้บ้ริโภค ซ่ึงเป็นการตกลงกนั
ระหวา่งผูซ้ื้อ หรือผูเ้อาประกนัภยั และผูข้าย หรือบริษทัประกนัภยั โดยเป็นการเลือกซ้ือความคุม้ครอง
ประกนัภยัตามความพึงพอใจ ดว้ยความสมคัรใจ ไม่ไดถู้กบงัคบัดว้ยกฎหมาย เพื่อช่วยเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ในการขบัข่ีใหก้บัผูท่ี้ท  าการประกนัภยั และเพื่อคุม้ครองความเสียหาย และความรับผดิชอบเพิ่มเติม
ส่วนเกินจากประกนัภยั พ.ร.บ. รวมถึงใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูเ้สียหายจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากมีการชดเชยค่าความเสียหาย ท าใหผู้ท้  าประกนัภยัไดรั้บการเยยีวยา และช่วยบรรเทาปัญหาท่ีเกิด
จากอุบติัเหตุไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัสามารถเลือกความคุม้ครองใหค้รอบคลุมไดห้ลากหลายตามความ
ตอ้งการอีกดว้ย 

ในโลกปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหพ้ฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไป มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน สามารถเลือกสรรทุกอยา่งเองไดอ้ยา่งอิสระ และชอบท่ีจะ
ศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตวัเอง เพื่อวิเคราะห์ และเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจ 

ประกนัภยัไทยววิฒัน์มีความเขา้ใจในพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงไดน้ าเอานวตักรรมเทคโนโลยเีขา้
มาร่วมใช ้เพื่อใหต้อบโจทยก์ารใชชี้วิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งดา้นความคิด และพฤติกรรมท่ีมีอิสระ เนน้ความ
คุม้ค่า และความทนัสมยั ทั้งค่าใชจ่้าย และการเลือกใชบ้ริการอยา่งคุม้ค่า ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จึงคิดคน้ 
สร้างสรรคก์ารประกนัภยัรูปแบบใหม่ ประกนัภยัรถยนตแ์บบเปิด–ปิด หรือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงิน
ไทยววิฒัน์ เป็นประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ ท่ีใหท้างเลือกแก่ผูบ้ริโภค ใหส้ามารถควบคุมค่าใชจ่้ายค่าเบ้ีย
ประกนัรถยนตต์ามเวลาท่ีใชร้ถจริง และเลือกเปิด–ปิดความคุม้ครองไดต้ามใจผา่นแอปพลิเคชัน่บนมือถือ 
เพื่อใหส้อดรับกบัความตอ้งการ และความจ าเป็นท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

จากขอ้มูลขา้งตน้ ท่ีธุรกิจประกนัภยัรถยนตเ์ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนั และมีการแข่งขนัท่ี
เพิ่มสูงข้ึน จึงเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่ในการพฒันาธุรกิจของบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ท่ีจะสร้าง หรือ
ปรับกลยทุธ์ต่าง ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร อนัเป็นประโยชนแ์ก่ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อจะไดน้ าผลวิจยัไป
พฒันา และส่งเสริมการขยายงานดา้นการประกนัภยัรถยนต ์ใหไ้ดเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของพฤติกรรมการใชร้ถยนต ์คุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหา 
นคร และ (2) พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์คุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมั 
พนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 (1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงเป็นผูใ้ชร้ถยนต ์(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร และ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 – 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป และ (2) 
ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประกนัภยัรถยนตไ์ทยวิวฒัน์ ไดท้ราบถึงระดบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัภยั
รถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ รวมถึงระดบัความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อประกนัภยัรถยนตไ์ทยววิฒัน์ 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 
นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์หมายถึง พฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตข์องผูท้  าประกนัภยั  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ระยะเวลาทางการใช ้ความถ่ีในการใช ้ความเร็วในการขบัข่ี ประวติัการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือท่ีควบคุมได ้ท่ีน ามาบริษทัใช ้เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้  

คุณค่าตราสินคา้ (brand equity) หมายถึง ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ ของสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ 
และมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้นั้น 
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ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้ หรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ในการ
ตดัสินใจซ้ือในอนาคต 
 ประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ หมายถึง ประกนัภยัรถยนต ์ของบริษทั ประกนัภยัไทย
วิวฒัน์ จ  ากดั ซ่ึงสามารถเลือกเปิด–ปิดความคุม้ครองไดต้ามใจผา่นแอปพลิเคชัน่บนมือถือ ขบัค่อยจ่าย ไม่
ขบัไม่ตอ้งจ่าย ช่วยใหป้ระหยดัค่าเบ้ียกวา่เดิมถึง 40% 
 
แนวคดิและทฤษฎ ี

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภค (customer behavior) Foxall and Sigurdsson (2013) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็น
การกระท า ท่ีมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รู้ตวั การแสดงออก หรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษย ์สามารถ
ส่งอิทธิพลทางการตลาดได ้ส่วน กมลภพ ทิพยป์าละ (2555) ยงัไดใ้หค้วามหมาย พฤติกรรมการบริโภค ไว้
ดงัน้ี (1) การแสดง กิริยาอาการท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การคน้หาขอ้มูลสินคา้ หรือบริการ
ตามความตอ้งการ หรือตามการคาดหวงัของผูบ้ริโภค (2) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การแสดงปฏิกิริยาของ
บุคคล ท่ีเป็นกระบวนการ เพือ่ใหไ้ดรั้บสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของตน (3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลการซ้ือ การใชก้ารประเมินผลในสินคา้หรือบริการ (4) พฤติกรรม
การผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือ การใชก้ารประเมิน และการจ ากดัสินคา้ และบริการของผูบ้ริโภค
ขั้นสุดทา้ย ท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพือ่กินหรือใชภ้ายใน
ครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพื่อวตัถุประสงคเ์ช่นวา่น้ี รวมกนัเรียกวา่ ตลาดผูบ้ริโภค 
ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยูห่ลายประเดน็ เช่น ในเร่ืองของ
อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ พฤติกรรมการกินการ
ใชก้ารซ้ือ และความรู้สึก นึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจึ์งแตกต่างกนัออกไป ท าใหมี้การซ้ือการบริโภค
สินคา้ และบริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ี
ท าใหมี้การบริโภคแตกต่าง 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2542, หนา้ 50) ได้
กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (service marketing mix) คือ เคร่ืองมือ หรือปัจจยัทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ซ่ึงหมายถึง
ส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจยัในการวางแผนการตลาดในสินคา้หรือบริการ โดยมากแลว้หากเป็นสินคา้ จะมี
ส่วนประสม 4 ปัจจยั คือ สินคา้/บริการ (product/service) ราคา (price) ช่องทางการจ าหน่าย 
(place/distribution channel) และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย (promotion) แต่ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
จะมีความแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดของสินคา้ธรรมดาทัว่ ๆ ไป เพราะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังาน 
การใหบ้ริการในกระบวนการต่าง ๆ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงปัจจยัทั้งสามส่วนน้ีผสมกนัเป็นหลกั
ของการส่งมอบบริการส าหรับตลาดธุรกิจบริการนั้น จะมีการท าการตลาดในส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดเพิ่มอีก 3 ปัจจยั คือ ผูใ้หบ้ริการ (people) กระบวนการใหบ้ริการ (process) และสภาพแวดลอ้มใน
การใหบ้ริการ (physical evidence) ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ ซ่ึงการบริการ (service) 
เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ จะเห็นไดว้า่ก่อนท่ี
จะมีการซ้ือ ผูซ้ื้อจะตอ้งพยายามวางกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพ และประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากบริการท่ีจะไดรั้บ 
ผูข้ายตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ โดยจะตอ้งพยายามหาหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถท าการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึง
กคื็อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7Ps 
 3. คุณค่าตราสินคา้ (brand equity) David A. Aaker (1991, p.7) ไดอ้ธิบายไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ 
หมายถึง ความโดดเด่นของช่ือ สญัลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยมี
เอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถทราบท่ีมาของสินคา้ 
และยงัช่วยปกป้องบริษทั ลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งท่ีพยายามเขา้มาท าการตลาด คุณค่าตราสินคา้นั้นมี
องคป์ระกอบ 5 ส่วนดว้ยกนั คือ (1) การรู้จกัต่อตราสินคา้ (brand awareness) เป็นความสามารถของลูกคา้ท่ี
จะระบุความแตกต่างของตราได ้ซ่ึงเกิดจากการจดจ า และระลึกไดใ้นการท างานของตรา ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคเกิด
การรู้จกัตราสินคา้ หรือเกิดการตระหน่ีรู้ในตราสินคา้แลว้ กจ็ะเกิดเป็นความคุน้เคยในตราสินคา้ และคิดวา่
ตราสินคา้นั้นน่าไวว้างใจ น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือต่อไป (2) การรับรู้ต่อคุณภาพ (perceived quality) เป็นการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยใชพ้ื้นฐานจากขอ้มูลท่ีหลากหลายการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคถึงคุณภาพโดยรวมทั้งหมด พิจารณาจากวตัถุประสงคห์รือคุณสมบติัในการใชง้านของสินคา้นั้น ๆ 
(3) ภาพลกัษณ์ท่ีเช่ืองโยงกบัตราสินคา้ (brand associations) เป็นความคิด ความรู้สึก การรับรู้ภาพลกัษณ์ 
ประสบการณ์ ความเช่ือ หรือทศันคติท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตรา (4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (brand loyalty) 
เป็นความพอใจท่ีสม ่าเสมอ หรือการซ้ือตราเดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทั (5) สินทรัพยห์รือคุณสมบติัอ่ืน ๆ 
ของตราสินคา้ (brand assets) คือ ส่ิงท่ีท าใหต้ราสินคา้นั้น ๆ ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัในตลาด เช่น สิทธิบตัร 
ลิขสิทธ์ิ  รางวลั มาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์และรวมถึงการมีอ านาจต่อรองในดา้นต่าง ๆ ท่ีมากกวา่คู่แข่ง 
 4. ความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) ณฏัฐิกา ณวรรณโณ (2542, หนา้ 9) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ใด ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้
ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้นั้นแลว้ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา 
รวมถึงพฤติกรรมการกลบัมาซ้ือตราสินคา้เดิมในอนาคต และ Fitzsimon and Morwitz (1996) ศึกษาความ
ตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค และพบวา่ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การใชสิ้นคา้ของ
ผูบ้ริโภค และเจตคติท่ีมีต่อตราสินคา้ เช่น ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตต์ราสินคา้หน่ึงอยูแ่ลว้ มกัจะตอบวา่จะซ้ือ
รถยนตต์ราสินคา้เดิม ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมีเจตคติท่ีดีต่อสินคา้นั้นหลงัจากใชสิ้นคา้ดว้ย ในขณะท่ีผูบ้ริโภค
ไม่เคยซ้ือรถยนต ์จะมีความตั้งใจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดแทน แมค้วามตั้งใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคจะเป็นปัจจยัท่ีดีท่ีนกัการตลาดจะน าไปใช ้เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอนาคตกต็าม 
แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบอีกมากมายท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ณฐักฤตา ปานเพช็ร (2559) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการประกนัภยั

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้เคยประสบอุบติัเหตุ และผูท่ี้มีพฤติกรรมขบัรถเร็ว 
ทั้งสองปัจจยัมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต ์โดยผูท่ี้เคยประสบอุบติัเหตุหลายคร้ัง มีความ
น่าจะเป็นท่ีจะท าประกนัภยัรถยนตม์ากกวา่ผูท่ี้ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ หรือประสบอุบติัเหตุนอ้ย ส่วนผูท่ี้มี
พฤติกรรมขบัรถเร็วมีความน่าจะเป็นท่ีจะท าประกนัภยัรถยนตม์ากกวา่ผูท่ี้ขบัรถชา้ 

สิปปวิชญ ์วงศสุ์วฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบ
ใหม่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตข์องผู ้
ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่และรูปแบบเดิมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อท่ีมีระยะทางในการขบัข่ี
รถยนตใ์นแต่ละวนั 51 – 100 กิโลเมตรต่อวนั ไม่เคยประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา และกลุ่มผูซ้ื้อท่ี
ขบัข่ีรถยนตโ์ดยล าพงั ส่วนพฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตข์องผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่
และรูปแบบเดิมนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อท่ีมีระยะทางในการขบัข่ีรถยนตใ์นแต่ละวนัมากกวา่ 300 กิโลเมตรต่อ
วนั เคยประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมามากกวา่ 10 คร้ัง และกลุ่มผูซ้ื้อท่ีขบัข่ีรถยนตพ์ร้อมเพื่อนท่ี
ท างาน แต่ในส่วนของพฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตด์า้นความเร็วในการขบัข่ี กลุ่มผูซ้ื้อท่ีขบัข่ีรถยนตค่์อนขา้ง
เร็ว (100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อท่ีขบัข่ี
รถยนตด์ว้ยความเร็วปานกลางเร็ว (80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมมาก
ท่ีสุด 

รฏิศราพร รัตนสกลุวธัน์ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัและพฤติกรรมการประกนัภยัรถยนตข์องผูใ้ช้
รถยนตอี์โคคาร์ กรณีศึกษาของโตโยตา้ในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการขบัข่ีท่ีส าคญั 
สามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการขบัข่ี ดา้นประสบการณ์ในการขบัข่ี เป็น
พฤติกรรมการขบัข่ีส าคญัในระดบัมาก ดา้นการใชร้ถยนตโ์ดยเฉล่ียต่อสปัดาห์ และดา้นความเร็วในการขบัข่ี
โดยปกติเฉล่ีย (กิโลเมตรต่อชัว่โมง) เป็นพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีส าคญัในระดบัปานกลาง และดา้นอตัราการ
เกิดอุบติัเหตุในระยะเวลา 1 ปี เป็นพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีส าคญัในระดบันอ้ย 

จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  มีเพียง 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทั เพราะในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัรูปแบบ เง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรมท่ี์ตรงตาม
ความตอ้งการ และการบริการท่ีมีคุณภาพของบริษทัประกนัเม่ือประสบอุบติัเหตุ นอกจากน้ี การท่ีบริษทัมี
ช่ือเสียง จะเป็นการช่วยเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมไ์ด ้

กนกวรรณ งามนนัท ์(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ไดแ้ก่ 
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ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบริการระหวา่งการเคลม และปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

วิมล แซ่ตั้ง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน จ.นนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ ส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในจ.นนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองต่าง ๆ 
ดงัน้ี (1) ความคุม้ครองความรับผดิต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) 
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ท่ีดี เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการท าประกนัภยัรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาก (3) อู่
ซ่อมรถยนต ์อยูใ่นระดบัมาตรฐาน อยูใ่นระดบัมาก (4) ความมัน่คงของบริษทัประกนัภยั อยูใ่นระดบัมาก 
(5) พฤติกรรมการใชร้ถยนตข์องผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ พบวา่ ส่วนใหญ่ใชร้ถยนต ์ยีห่อ้โต
โยตา้ ขนาดเคร่ืองยนต ์1,601 – 2,000 ซี.ซี. ระยะเวลา ในการใชไ้ม่เกิน 6 ปี ความถ่ีใน การใช ้5 – 7 วนัต่อ
สัปดาห์ ความเร็วในการขบัข่ี 81 – 100 กม./ชม. เวลาท่ีใช ้ในการเดินทาง 17.01 – 21.00 น. จะท าประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 1 

ทิพยสุ์ภา สุวรรณอทาน (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นคุณค่าตราสญัลกัษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์อง
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ศศินภา เลาหสินณรงค ์(2557) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
(ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท ้ผลการศึกษาพบวา่ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้น ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความ
ตระหนกัถึงตราสินคา้ลว้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 

สุวิทย ์โชติวิทยธานินทร์ (2551) ศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความตั้งใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ซ ้ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูใ้ชร้ถยนตโ์ตโยตา้มีความคิดเห็นต่อการการรับรู้ในคุณค่าของรถยนตโ์ตโยตา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และ
พบวา่มีการรับรู้ในคุณค่าของรถยนตโ์ตโยตา้มากท่ีสุด ในเร่ืองรถยนตโ์ตโยตา้มีความคุม้ค่าสมราคา และมี
ความพึงพอใจของรถยนตโ์ตโยตา้มากท่ีสุด และมีความชอบตราสินคา้โตโยตา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  
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กรอบแนวความคดิการวจิัย 
   
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

            
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

(1) พฤติกรรมการใชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนั ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงิน
ไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่างกนั และ (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัความ
ตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระชากรท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 
0.05 ตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการแจก
แบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผล โดย
ใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตไ์ทย

วิวฒัน์แบบเติมเงินในอนาคต ของผูใ้ช้

รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 
2. ดา้นราคา (price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) 
4. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด (promotion) 
5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ (people) 
6. ดา้นกระบวนการ (process) 
7. ดา้นกายภาพ (physical evidence) 

 

พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์
1. ความถ่ีในการขบัข่ี 
2. ระยะทางในการขบัข่ี 
3. ความเร็วในการขบัข่ี 
4. จ านวนคร้ังในการเกิดอุบติัเหตุ 

คุณค่าตราสินคา้ (brand equity) 
1. ความตระหนกัถึงตราสินคา้ (brand awareness) 
2. การรับรู้คุณภาพ (brand perceive quality) 
3. การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (brand association) 
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สรุปผลการวจัิย 
 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี จบการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ยงัมีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ขบัข่ีรถยนตเ์ฉล่ีย 3 – 5 คร้ัง/สปัดาห์ โดยขบัข่ีระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร/วนั 
ดว้ยความเร็วปานกลาง หรือประมาณ 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง และในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกายภาพ มีค่าเฉล่ียนอ้ยลงมาตามล าดบั และยังพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั โดยดา้นการรับรู้
คุณภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยลงมาตามล าดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ไดแ้ก่ ความถ่ีในการขบัข่ี ระยะทางในการขบัข่ี ความเร็วในการขบัข่ี การประสบ
อุบติัเหตุทางรถยนต ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ส าหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ี
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีเพียง 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นดา้นราคา และดา้นกายภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทย
วิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และการวิเคราะห์ตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบ
เติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 โดยมีเพียงดา้นการรับรู้คุณภาพเท่านั้น ท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี จบการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี ยงัมีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 
15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากขบัข่ีรถยนตเ์ฉล่ีย 3 – 5 คร้ัง/สปัดาห์ 
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โดยขบัข่ีระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร/วนั ดว้ยความเร็วปานกลาง หรือประมาณ 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง และ
ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุทางรถยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สิปปวิชญ ์วงศสุ์วฒัน์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบ
ใหม่ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตข์องผูท่ี้ตดัสิน 
ใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่และรูปแบบเดิมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อท่ีมีระยะทางในการขบัข่ีรถยนตใ์น
แต่ละวนั 51–100 กิโลเมตรต่อวนั และไม่เคยประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา และยงัสอด คลอ้งกบั
ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ของประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒันใ์นปัจจุบนั ท่ีเจาะกลุ่มคนท่ีมีใจเป็นคน
รุ่นใหม่ เนน้ถึงประโยชน์ และความคุม้ค่าสูงสุดเป็นทางเลือก มีวิถีชีวติคนเมืองท่ีใชร้ถแค่ขบัไปกลบัท่ี
ท างาน และบา้น 

และยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทย
วิวฒัน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคคล ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกายภาพ นอ้ยท่ีสุด
ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการในดา้นกระบวนการต่าง ๆ 
ไม่วา่จะเป็นกระบวนการน ารถเขา้ซ่อม กระบวนการจ่ายค่าสินไหม หรือกระบวนการรับช าระค่าเบ้ียประกนั 
ซ่ึงหมายความถึง ตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังานทุกภาคส่วน ใหป้ระสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะพนกังานในส่วนใหบ้ริการ เช่น พนกังานเคลม พนกังานตวัแทนขาย พนกังานบริการ
ขอ้มูลลูกคา้ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ งามนนัท ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นบริการระหวา่งการเคลม และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แมว้า่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญั และความพงึพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเช่นเดียวกนั แต่ล าดบัการใหค้วาม 
ส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นอาจมีความแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

การความส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการ
รับรู้คุณภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยรองลงมา และดา้นความตระหนกั
ถึงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ขอ้มูลต่อคุณภาพ และภาพ 
ลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัไทยวิวฒัน์ โดยจากประสบการณ์ ความเช่ือ หรือการบอกต่อกต็าม ซ่ึงส่งผลใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามมีความมัน่ใจในการซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือใชบ้ริการของบริษทัไทยวิวฒัน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ศศินภา เลาหสินณรงค ์(2557) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้ง 
ใจ ความสนใจ ความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท ้ผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์
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ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้น ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้น 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแท ้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ลว้นมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมแทอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัดา้นขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดเท่า ๆ กบัดา้นการบริการ รองลงมาคือดา้น
รูปแบบผลิตภณัฑ ์และดา้นความสะดวกของการใชบ้ริการ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบ
เติมเงินไทยววิฒัน์นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปรียบเทียบขอ้มูลของผลิตภณัฑเ์พียงเลก็นอ้ย
ก่อนท าการซ้ือ กล่าวคือ การับรู้ขอ้มูลสินคา้นั้น ๆ ของผูบ้ริโภค ทั้งจากความเช่ือ ประสบการณ์ หรือการ
คน้หาขอ้มูล จะเป็นประโยชน์ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้นั้นในอนาคต  

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์ไดแ้ก่ ดา้นความถ่ีในการขบั
ข่ี ดา้นระยะทางในการขบัข่ี ดา้นความเร็วในการขบัข่ี และดา้นการประสบอุบติัเหตุทางรถยนตท่ี์แตกต่างกนั 
ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติ 
ฐานขอ้ท่ี 1 แต่มีความสมัพนัธ์กบัสมมติฐานในงานวิจยัของ สิปปวิชญ ์วงศสุ์วฒัน์ (2555) บางส่วน ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ พฤติกรรมการขบัข่ีรถยนตด์า้นระยะทางในการขบัข่ี จ านวนคร้ังในการประสบอุบติั เหตุ 
และระยะเวลาในการใชไ้ม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่และรูปแบบเดิม สรุปผล 
ลพัธ์ท่ีไดว้า่ พฤติกรรมการใชร้ถยนตไ์ม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ 
ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ 
ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการใชร้ถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตแ์ค่เพยีง
อยา่งเดียว ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัอีกหลายปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงิน
ไทยววิฒัน์ เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้ เป็นตน้ 
 จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 2 โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพยีง 2 ดา้น คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
และดา้นกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ในขณะท่ีอีก 5 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ 
กล่าวคือ หากประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์มีราคาคุม้ค่ากบัความคุม้ครอง มีหลายราคาใหเ้ลือก
ตามความตอ้งการ และมีการระบุราคาไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์มีท่ีตั้งของส านกั 
งานใหญ่และสาขาท่ีดูมัน่คง น่าเช่ือถือ มีการใชอุ้ปกรณ์การท างานท่ีทนัสมยัใหบ้ริการ และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกรองรับผูม้าใชบ้ริการ จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ช้
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รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และยงัมีความสอด คลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ งามนนัท ์(2559) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการ ตลาดดา้นราคา และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ทั้งน้ี การใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้นอาจ
มีความแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้และการให้
ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ แตก ต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สรุปผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น หากบริษทัไทยววิฒัน์สามารถก าหนดกลยทุธ์ไดต้รงกบัความสนใจ และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้กจ็ะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ และส่งผลถึง
ความตั้งใจซ้ือต่อไปได ้ 

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลกบัความ
ตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ท่ีแตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3  โดยเม่ือ
วิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพียงดา้นเดียว คือ การรับรู้คุณภาพ กล่าวคือ หากผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพ 
มหานคร มีการรับรู้คุณภาพของบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์วา่ มีศูนยซ่์อม หรืออู่ซ่อมท่ีไดม้าตรฐาน ครอบ 
คลุมทุกพื้นท่ี และเคลมเร็ว ถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 30 นาที จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติม
เงินไทยววิฒัน ์ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศินภา 
เลาหสินณรงค ์(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (ความตั้งใจ ความ
สนใจ ความตอ้งการ และการ ตดัสินใจซ้ือ) สินคา้แบรนดเ์นมแท ้พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้คุณภาพ สรุปผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพล
ต่อความความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น หากบริษทัไทยวิวฒัน ์สามารถสร้างคุณภาพการบริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ กจ็ะ
ท าให ้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ และเม่ือผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงใจจากการบริการท่ีไดรั้บกจ็ะส่งผลให้
เกิดความภกัดีตามมา ไม่วา่จะเป็นการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า การท่ีจะไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน หรือการ
บอกต่อบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัใหม้าใชบ้ริการ เป็นตน้  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจิัย 

(1) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นกายภาพ มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดา้น
ราคา ควรมีหลายระดบัราคาใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกไดต้ามความตอ้งการ และมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครอง
ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ส่วนดา้นกายภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยการมี
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ส านกังานใหญ่ หรือสาขาท่ีดูมัน่คง น่าเช่ือถือ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับผูใ้ชบ้ริการ ฉะนั้นแลว้
ผูป้ระกอบการควรดูแลพื้นท่ีใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม ถึงแมว้า่การศึกษาคร้ังน้ี 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ จะไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงิน
ไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร แต่กผ็ูป้ระกอบการกค็วรยงัใหค้วามส าคญักบัดา้นต่าง ๆ 
ดว้ย ไม่วา่จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีควรมีเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีชดัเจน และเขา้ใจง่าย รวมถึงครอบคลุม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หากผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งสะดวก จะท าใหมี้การ
ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ดงันั้น ควรมีตวัแทน หรือสาขาท่ีครอบคลุม และเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน รวมทั้ง
ช่องทางออนไลน์ ท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถซ้ือไดด้ว้ยตนเองอยา่งสะดวก และรวดเร็ว ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ควรมีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึง
รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์รวมถึงควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดดว้ย เช่น การมอบส่วนลด การผอ่น
ช าระปลอดดอกเบ้ีย เป็นตน้ ดา้นบุคคล การจดัหาพนกังานหรือตวัแทนท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ อีกทั้งควรมีการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน ใหมี้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน นอกจาก
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา หรือใหค้  าแนะน าแลว้ การดูแลเอาใจใส่ เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
จะช่วยส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ และดา้นกระบวนการ ไม่วา่จะเป็นกระบวนการในการซ่อม 
จ่ายค่าสินไหม รวมถึงช่องทางการจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ีสะดวกรวดเร็ว และการประสานงานกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพและถูกตอ้งของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีในการใหบ้ริการ และจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด (2) จากการศึกษาพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จึงควร
สร้างมาตรฐานท่ีดีใหก้บับริษทัในดา้นต่าง ๆ เช่น ศูนยซ่์อม หรืออู่ซ่อมท่ีมีมาตรฐาน มีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
การเคลมเร็ว ถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 30 นาที เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ในคุณภาพ เม่ือผูใ้ชบ้ริการ
เกิดความไวว้างใจ จะส่งผลใหเ้กิดความภกัดี และการบอกต่อตามมา ส่วนดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และ
ดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ แมใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
แบบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครกต็าม แต่กค็วรใหค้วามส าคญัไม่แพก้นั โดย
ควรมีการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีลกัษณะตรงกบักลุ่มเป้าหมายเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อตอกย  ้า
ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือตราสินคา้ และเป็นการเช่ือมโยงตราสินคา้กบักลุ่มเป้าหมาย และควรมีการ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการจดจ า และเม่ือเกิด
ความคุน้เคยในตราสินคา้ และคิดวา่ตราสินคา้นั้นน่าไวว้างใจ จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 (1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชร้ถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังถดัไป ผูว้ิจยัขอแนะใหท้ าการศึกษา กบักลุ่มประชากร หรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน ๆ 
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หรือในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มผูท่ี้เคยใชป้ระกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ หรือการวิจยัใน
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง อนัจะ
เป็นประโยชนส์ าหรับผูบ้ริหารบริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(2) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
แบบเติมเงินไทยวิวฒัน์ ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงงานวิจยัคร้ังถดัไปควรเพิ่มประเดน็อ่ืน ๆ 
เช่น ความพึงพอใจต่อประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงินไทยววิฒัน์ ความภกัดีต่อประกนัภยัรถยนตแ์บบเติมเงิน
ไทยววิฒัน์ เพือ่น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง และพฒันา เพือ่รักษาฐานลูกคา้เดิมต่อไป (3) การวจิยัคร้ังน้ีเป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้นควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสงัเกต 
การณ์ ใชค้  าถามปลายเปิด เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดในเชิงลึกท่ีชดัเจน และหลากหลายมากข้ึน 
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