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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดาน

ประชากร 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ( 7 P’s) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อประกันภัยรถยนต จํานวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานประชากรประกอบดวย อายุ 

สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)    ไมตางกัน และผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร ดานเพศ และระดับ

การศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตางกัน   

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการนําเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต; บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน); ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

1) to study car insurance purchasing behavior of "Viriya Insurance P.C.L." Clients in Bangkok 

2) to study and categorize the behavior by personal factors 3) to study and summarize the factors 

on 7P's marketing mix reflecting on car insurance purchasing behavior of "Viriya Insurance P.C.L." 

Clients in Bangkok. 

The sample group of this survey is 400 car insurance purchased clients in Bangkok. The 

methodology utilize questionnaire to gather primary data and statistic analysis i.e, frequency, 

percentage, mean averaging,  standard deviation. The hypothesis is proven by statistical T-test type 

and one way ANOVA method. Any finding difference would be pairing compared by LSD and 

multiple regression analysis. 

The finding of this study is concluded that, the variation of Bangkok client personal factors, 

comprising age, status, average income reflect on similar purchasing behavior of "Viriya Insurance 

P.C.L." insurance. But the factors on sex and education level cause the different purchasing 

behavior. Also the marketing mix on product, price, promotion and physical proposal absolutely 

do impact on car insurance purchasing behavior of "Viriya Insurance P.C.L." clients in Bangkok.  

Keywords: CAR INSURANCE PURCHASING BEHAVIOR; OF "VIRIYA INSURANCE P.C.L." CLIENTS; IN               

               BANGKOK 

บทนํา 

นอกจากกฎหมายจะกําหนดใหเจาของรถยนตตอง ทําประกันภัยรถยนต ภาคบังคับตามประเภทของรถเพื่อ

ลดความเส่ียงและใหความคุมครองตอการสูญเสียของชีวิตเปนสําคัญแลว ความคุมครองดังกลาว ไมเพียงจะมีผลตอผู

ขับขี่ ผูโดยสารและคูกรณีเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่ใชถนนและประสบภัยทางรถยนตดวยเชนกัน 

หลายๆ คนที่ขับรถยนตมักจะคิดวาการซื้อ "ประกันรถยนต" คือภาระทางการเงินเพิ่มเติม ที่ไมคอยจะอยากเสีย

เทาไหร แต จริงๆ แลวมันคือวิธีการจัดการ "ความเส่ียง" ไดดี เพราะเราไมมีทางรูวาในอนาคตเราจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หรือไม หรืออาจจะมีคนขโมยรถ การขับรถอาจจะเจออันตรายไดทุกเมื่อ และไมวาใครจะเปนคนผิดก็ตาม การที่ไมมี

ประกันคุมครองไว ก็อาจจะตองจบลงดวยการเสียเงินมากกวา ในการซอมแซมคาเสียหายตางๆ ประกันรถยนตใน
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ประเทศไทยเปนส่ิงที่กฎหมายบังคับใหรถยนตทุกคันมี ซึ่งขั้นต่ําก็คือ ประกันรถยนตภาคบังคับนั่นคือ Compulsory 

Third Party Liability Insurance (CTPL) หรือ พ.ร.บ. รถยนต ซึ่งจะครอบคลุมคาสินไหมทดแทนใหแกคนที่ไดรับ

ผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ แตไมรวมคาใชจายจากความเสียหายของตัวยานพาหนะ สาเหตุที่ทําไมจึงควรเลือก

ประกันรถยนตที่ดีที่ สุด และเหมาะที่สุด เพราะมันจะทําใหไดทั้งประกันรถยนตที่ดี ครอบคลุมตรงใจ แตใน

ขณะเดียวกัน ก็สามารถประหยัดเงินไปดวยไดในตัว ราคาของประกันรถยนตสวนหนึ่งมาจากรุนรถยนต ราคา 

ตัวเครื่อง ซึ่งหากซื้อรถยนตราคาแพง แนนอนวาตัวประกันรถยนตก็จะสูงตามไปดวย ไหนจะคาดูแลรักษาในระยะยาว

ที่แพงกวารถราคาประหยัด โดยเฉพาะรถสไตลอีโคคาร ที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน เพราะฉะนั้น ควรเลือกใหดี

วาตองการรถยนตแบบไหน แลวจําเปนหรือไมที่ตองเปนรถยนตมือ 1 เพราะรถยนตมือ 2 ก็คุณภาพดีและราคาถูกกวา

มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวขอ

ตอไปนี้  
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1. ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนใน

การซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) การกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการเปด

ตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับไดที่ 5 % จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวา

จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง  

2. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกีย่วกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ดาน ซึ่งไดแก ดาน

การรับรูปญหา ดานการแสวงหาความรู ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ และศึกษาปจจัยดานประชากร ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน รวมไปถึง

ศึกษาปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ซึ่งไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง การจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํากัด นําผลการศึกษาวิจัยในดานปจจัยดานประชากร 

และดานสวนประสมทางการตลาดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาและการบริการใหสอดคลองและตรงกับ

ความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง  

3. เพื่อเปนขอมูลใหผูที่กําลังวางแผนธุรกิจดานประกันภัยรถยนตสามารถนําขอมูลไปศึกษาเพื่อออกแบบ

ประกันใหตรงกับกลุมเปาหมายได 

ทบทวนวรรณกรรม 

ประชาการศาสตร หมายถึง ลักษณะของประชากรที่มีความแตกตางกันออกไป เชน อายุ เพศ รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน อาชีพ การศึกษา เปนตน  ซึ่งลักษณะประชากรศาสตรจะมีความหลากหลายในแตละกลุม แตละบุคคล ซึ่ง

เปนปจจัยที่สงผลตอรูปแบบความตองการสินคาและบริการ หรือพฤติกรรมในการแสดงออก รวมถึงการตัดสินใจใหมี

รูปแบบที่แตกตางกัน โดยปจจัยดานประชากรศาสตรเปนส่ิงสําคัญที่ชวยในการกําหนดกลุมเปาหมายของนักการตลาด

เพื่อนําเสนอขายสินคาและบริการใหตรงกับกลุมเปาหมาย (ณัฎฐสุดา นิลดํา ,2560) 



5 
 

 ( จันทนา ทองจันทร , 2550 อางถึงใน กนกวรรณ งามนันท , 2559 ) พบวาอายุ มีไมมีผลตอการตัดสินใจ

ทาประกันภัยรถยนต ทําประกันภัยรถยนตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี  

( วิมล แซตั้ง , 2553) พบวาอายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการทาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจสาหรับรถยนต

นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในจังหวัดนนทบุรี  

( จันทนา ทองจันทร 2550 , อางถึงใน ทิพยสุดา สุวรรณอทาน , 2557) พบวาอายุที่แตกตางกนไมมีผลตอ

การตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต สอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพยของกลุมวันทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ( จรัสลักษณ อูทรัพย , 2558 )  ดานผลิตภัณฑ (Product)เปนส่ิงที่องคกรเสนอขายเพื่อตอบสนองตอความ

จาเปนและความตองการของลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑนั้นตองมีอรรถประโยชน (Utilities) และมีคุณคา (Value) ในสายตา

ของลูกคา จึงจะสามารถขายได ดวยการสรางความแตกตางจากคูแขงในตลาด เชน การออกแบกรมธรรมประกันภัย

รถยนตใหมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาในดานความคุมครองและเงื่อนไขการ

ชดเชยคาสินไหมที่แตกตางกัน 

 ( วิมล แซตั้ง , 2553 ) ผลิตภัณฑ หมายถึง คุณภาพของสินคาอาจเปนส่ิงที่ปรากฏอยูในตัวสินคาเอง หรือ

อาจอยูในรูปของส่ิงอื่นที่ติดตามมากับตัวสินคาเปนตนวา บริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพ และการติดตาม

เอาใจใสตอลูกคา สินคาที่มีคุณภาพสูงและไดรับการออกแบบมาอยางดี ยอมเปนที่คาดหมายไดวาจะไดรับความนิยม

จากลูกคามากกวาสินคาประเภทเดียวกันที่ขายในราคาที่ไมแตกตางกันนักแตมีรูปแบบและคุณภาพที่เปนรองกวาและ

มักจะเปนที่พบวา การโฆษณาและการสงเสริมการขาย อาจมีอิทธิพลตอการซื้อ 

  ( กนกวรรณ งามนันท , 2559) ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่นําเสนอแกผูบริโภค เพื่อตอบสนองความจําเปน

หรือความตองการของผูบริโภค และกอใหเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑจะอยูในรูปแบบของส่ิงที่มีตัวตนและไมมี

ตัวตนอันไดแก สินคา (Physical Goods) บริการ(Services) ประสบการณ (Experiences) เหตุการณ(Events)บุคคล 

(Persons)สถานที่ (Places) ทรัพยสิน (Properties) องคกร Organizations)ขอมูลขาวสาร (Information) หรือ

ความคิด (Ideas) เปนตน ปจจัยทางดานผลิตภัณฑควรคํานึงถึงเปนปจจัยแรกและกําหนดใหสอดคลองกับตลาด เพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคการมอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

สวนที่ 1. ปจจัยดานประชากรของผูที่ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามเกี่ยวกับดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน

แบบสอบถามเปนลักษณะแบบมีคําตอบใหเลือก (Multiple Choices) โดยมีจํานวนคําถาม 5 ขอ  

สวนที่ 2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการ เปนคําถามเพื่อประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) มีขอคําถามทั้งหมด 29 ขอ  
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สวนที่ 3 ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร เปนคําถามเกี่ยวกับดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหาความรู ดานการพิจารณา

ทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ เปนคําถามเพื่อประเมินคาความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating 

Scale) มีขอคาถามทั้งหมด 14 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ ( Percentage) และความถี่ ( Frequency ) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุมซึ่งไดแก ปจจัยดานประชากร ที่ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานการศึกษา ดานรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน  

1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะหตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่งไดแก ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามปจจัยดานประชากร ดานเพศ และดานสถานภาพ จะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล  

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 จําแนกตามปจจัยดานประชากร ดานอายุ ดานการศึกษา ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน จะใชการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะหพบความแตกตางจะนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 

ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกนัภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะใชการวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยไดดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรใน
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กรุงเทพมหานคร ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการตระหนักถึงปญหา ดานพฤติกรรมหลัง

การซื้อ ดานการพิจารณาทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการแสวงหาขอมูล 

2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือนที่ตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไมตางกัน

กัน  

2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ ระดับการศึกษา ที่ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตางกัน  

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้  

3.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานราคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล  

ผลการวิจัย กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทําการสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้  

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของ

ประชากรในกรงุเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

1.1 ดานการตระหนักถึงปญหา ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความตองการซื้อประกันภัยรถยนต  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ (สิปปวิชญ วงศสุวัฒน , 2555) การรับรูความตองการ (Need  Recognition)  หรือการรับรูปญหา การที่บุคคล

รับรูถึงความตองการ ภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนความตองการที่เปนความปรารถนาอัน

เปนความตองการดานจิตวิทยาส่ิงเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุนในการซื้อสินคา 

1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็น

วา โดยสวนใหญประชากรในกรุงเทพมหานคร การแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต สวนใหญ

ศึกษาขอมูลจากเพื่อนหรือญาติที่เคยซื้อประกันมาแลว และพยายามหาขอมูลที่ตองการเพื่อใหไดรูปแบบกรรมธรรมที่

พอใจ สอดคลองกับแนวคิดของ ( สิปปวิชญ วงศสุวัฒน , 2555 ) การคนหาขอมูล (Information  Search)  เมื่อ

ความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงที่สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค และผูบริโภคจะดําเนินการ

เพื่อใหเกิดความพอใจ  
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1.3 ดานการพิจารณาทางเลือก ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา โดยสวนใหญประชากรในกรุงเทพมหานคร มีการพิจารณาทางเลือกโดยการพิจารณาเปรียบเทียบราคา 

ประโยชนดานความคุมครองในแตละรูปแบบของกรรมธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ( อรุณ วิสุทธิพิพัฒน , 2552 

) การประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลมาแลวจากขั้นที่สอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผล

ทางเลือกตางๆ เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับตนเองที่สุด โดยขอมูลที่ไดจะนํามาทําการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติเพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการใชงานและความสามารถที่จะจายไดของผูบริโภค  ซึ่งจะ

สอดคลองกับแนวคิดของ (สิปปวิชญ วงศสุวัฒน , 2555 ) การประเมินเมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลมาแลวจะเกิดความ

เขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ โดยจะกําหนดเกณฑตางๆ ขึ้นมาเพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาสวนประสม

การตลาดที่รวบรวมมา เกณฑเหลานี้ไดแก รายละเอียดของสวนประสมการตลาดที่พึงประสงค หรือไมพึงประสงค 

เมื่อผูบริโภคทําการประเมินคาทางเลือกแลว และมีทางเลือกที่สามารถยอมรับไดจํานวนหนึ่งไมวามากหรือนอย

เพียงใด ผูบริโภคจะพรอมเขาสูขึ้นตอไปคือ การซื้อหรือเชาสินคาและบริการ             

1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุดซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

โดยสวนใหญประชากรในกรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต จากการใหบริการของพนักงานเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ อัตราเบี้ยประกัน ความคุมครองของแบบประกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ( กมลภัทร  นินมนา , 

2554  ) ปกติผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตาง

กัน คือผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมากตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบนาน ตัวอยางเชน 

ผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีสูง ผลิตภัณฑราคาแพง และผลิตภัณฑที่มีผลตอความรูสึกดานจิตใจ เปนตน แตผลิตภัณฑ

บางอยางกลับไมตองการขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก เชน สินคาสะดวกซื้อ เปน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ (อรุณ วิสุทธิพิพัฒน , 2552 )  เปนการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจวาพรอมซื้อหรือไม เมื่อตัดสินใจซื้อจริง 

ผูบริโภคตองตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตองการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการซื้อในแตละครั้ง  

              1.5 ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา โดยสวนใหญประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจหลังจากการซื้อแบบประกันที่เลือกซื้อ 

และแบบประกันดีมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังมีแนวโนมที่จะกลับมาซื้อซ้ําอีก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (กมลภัทร   

นินมนา , 2554 ) เมื่อผูบริโภคตองการผลิตภัณฑใหมมาทดแทนของเดิมที่หมดไป เขาอาจจะซื้อผลิตภัณฑเดิมยี่หอ

เดิม หรือซื้อผลิตภัณฑเดิมยี่หอใหม หรือผลิตภัณฑใหมที่สามารถใชทดแทนกันได ดังนั้น นักการตลาดจึงพยายาม

รักษาตลาดโดยการทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติหลังการซื้อ-การใชที่ดีตอสินคาหรือบริการ เพื่อใหเกิดความคงรักภักดี 

ตอตราสินคาและทําการซื้อซ้ําตอไป สอดคลองกับแนวคิดของ (อรุณ วิสุทธิพิพัฒน , 2552)  พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

หลังจากที่มีการซื้อและใชสินคาแลวผูบริโภคจะประเมินความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งความพึงพอใจของผูบริโภค

จะประเมินความถึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งความพึงพอใจจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางความคาดหวังของ

ผูบริโภค กับการรับรูถึงผลการปฏิบัติงานของสินคา 
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           2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามประชากร ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปได

ดังนี้  

2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาเพศชายและเพศหญิง ตางมีความ

ตองการซื้อประกันภัยรถยนตตางกันเพราะการขับรถระหวางเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณไม

คาดคิดตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ (รฏิศราพร รัตนสกุลวัธน , 2560 ) ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคล  

เพศ แตกตางกันมีพฤติกรรมการขับขี่รถยนต การใชรถยนตเฉล่ีย อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประสบการณการขับขี่ และ

ความเร็วในการขับขี่โดยปกติที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05  

           2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร ทุกชวง

วัยมีความตองการที่จะใชรถและมีประกันภัยสําหรับรถยนต สอดคลองกับงานวิจัยของ (นางสาวอรุโณทัย ยวงวิภักดิ์ , 

2558 ) จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันมีประเด็นที่สําคัญ พบวาความสัมพันธของ 

ปจจัยสวนบุคคล อายุ มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยดาน อายุ มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในทุกกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผลิตภัณฑกรมธรรมประกัน

ชีวิต ซึ่งจัดอยูในกลุมสินคาประเภทเจาะจงซื้อ (Specialty products) มีความเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ 

มีความพรอมทางฐานะการเงนิดีในระดับหนึ่ง และมีความรูในผลิตภัณฑประกันชีวิต จึงเปนองคประกอบสําคัญที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตโดยตรงสําหรับผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อประกัน  

         2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม   ไมตางกัน ซึ่ง ผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกตางกันทุกคนตางตองการสรางความมั่นคงแกชีวิตและทรัพยสินของตัวเองเมื่อเกิด

ความสูญเสียก็ตองไดรับการชดเชย ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (นางสาวอรุโณทัย    ยวงวิภักดิ์ , 2558 ) จากผล

การศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันมีประเด็นที่สําคัญ พบวาความสัมพันธของปจจัยสวน

บุคคล ดานสถานภาพสมรส มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ไมไดเปนไปตามสมมุติฐานทั้งหมดจาก

การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยดาน อายุ และรายไดตอเดือนเทานั้นที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกัน

ชีวิตในทุกกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผลิตภัณฑกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งจัดอยูในกลุมสินคาประเภทเจาะจงซื้อ 

(Specialty products) มีความเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ มีความพรอมทางฐานะการเงินดีในระดับหนึ่ง  

 2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาจะมีวิธีการแสวงหาขอมูล การพิจารณาทางเลือก และการตัดสินใจซื้อที่ตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (รฏิศราพร รัตนสกุลวัธน , 2560 ) ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตาง
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กัน มีพฤติกรรมการขับขี่รถยนต การใชรถยนตเฉล่ีย อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประสบการณการขับขี่ และความเร็วใน

การขับขี่โดยปกติที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05  

2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเฉล่ียตางกันมีความสามารถซื้อประกันภัยรถยนตได เนื่องจากราคาของประกันภัยรถยนต

ไมสูงมากเหมือนกับบริษัทอื่นๆ ทั่ว ๆ ไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล, 2552) ผลการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตพบวา สวนใหญมีการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิต เหตุผล

ที่ซื้อ คือเพื่อเปนหลักประกันใหกับครอบครัว ดวยแบบประกัน คือแบบคุมครองชีวิต (รายได) ในวงเงินทุนประกัน

ระหวาง 100,000 – 500,000 บาท และตนเองมีสวนในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  

3. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้  

3.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การจัดทํา

กรมธรรมที่ถูกตองและรวดเร็ว จํานวนอูซอมหรือศูนยบริการที่มีจํานวนมากพอตอความตองการของลูกคาความ

คุมครองของกรรมครองคลุมตามความตองการมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(จรัสลักษณ อูทรัพย , 2558 ) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta 

Coefficients) คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย ความคุมครองของกรมธรรมครอบคลุมตามความตองการ 

เงื่อนไขความคุมครองชัดเจนเขาใจงาย การจัดทํากรมธรรมถูกตองและรวดเร็ว มีจํานวนอูซอมหรือศูนยบริการ

ครอบคลุมทั่วประเทศ ติดตอสาขา/ตัวแทนไดสะดวก สอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกวรรณ งามนันท, 2559) 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ดานผลิตภัณฑ สงผลตอ

ความพึงพอใจในการทาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวย กรมธรรมมีเงื่อนไขความคุมครองของประกันภัย

ที่ชัดเจนเขาใจงาย มีความยุติธรรม และครอบคลุมตรงตามความตองการของผูเอาประกันภัย รูปแบบของกรมธรรมมี

ใหเลือกหลากหลาย รวมถึงบริษัทมีชื่อเสียง  

3.2 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานราคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ราคาคาเบี้ยประกัน

ขึ้นอยูกับทุนประกันที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อซึ่งมีการเสนอราคาคาเบี้ยประกันหลายราคาใหเลือก ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (วิมล แซตั้ง  ,2553)  จากผลการศึกษาพบวา คาเบี้ยประกันภัย มีผลตอการทําประกันภัยรถยนตภาค

สมัครใจสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ในจังหวัดนนทบุรี อาจเปนเพราะผูทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร

ใจฯ เห็นวากรมธรรมปจจุบันมีความคุมครองที่เหมาะสมกับคาเบ้ียประกันภัยทําใหผูทําประกันภัยตัดสินใจทํา

ประกันภัยงายขึ้น และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิปปวิชญ วงศสุวัฒน , 2555) จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนตรูปแบบใหมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา ปจจัยดานอัตราเบี้ย
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ประกันภัยมีความสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต โดยมีความเห็นวาอัตราเบี้ยประกันภัยรูปแบบใหมมี

อัตราที่สูงเกินความจําเปนเมื่อเทียบกับกรมธรรมประกันภัยรถยนตที่ทําอยูซึ่งอาจเนื่องดวยปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

3.3 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 

การที่ติดตอสาขาหรือตัวแทนไดสะดวก มีชองทางการจัดจําหนายหลากหลายชองทาง มีสาขาและตัวแทนจําหนาย

ครอบคลุมทั่วประเทศมีผลตอจะสงผลใหกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต สอดคลองกับงานวิจัยของ 

(กนกวรรณ งามนันท, 2559) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร

ใจ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวย 

โดยผูเอาประกันภัยจะมีความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ถามีชองทางการจัดจําหนายหลาย

ชองทาง มีสาขาและตัวแทนจําหนายครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถติดตอสอบถามขอมูลในชองทางตางๆ ไดสะดวก    

3.4 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 

มีการใหสวนลดคาเบี้ยประกันสําหรับลูกคาที่มีประวัติการขับขี่ที่ดีอยางเหมาะสม มีจดหมายหรือพนักงานแจงเตือน

กอนประกันจะหมดอายุอยางสม่ําเสมอมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อยางสม่ําเสมอมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต สอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกวรรณ งามนันท, 2559) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มี

ผลตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความพึงพอใจในการ

ทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวย มีการจัดกิจกรรมรวมสนุกสําหรับลูกคาอยางสม่ําเสมอมีการแจง

ขาวสารเกี่ยวกับการประกันภัยอยางตอเนื่อง มีของสมนาคุณสําหรับลูกคาที่นาสนใจ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ

ผานส่ือตางๆ อยางสม่ําเสมอ และมีจดหมายหรือพนักงานแจงเตือนกอนประกันภัยจะหมดอายุอยางสม่ําเสมอ สงผล

ใหผูเอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ซึ่งทําใหผูเอาประกันภัยตระหนักถึงตรา

สินคา และเปนการกระตุนใหผูเอาประกันความสนใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมากยิ่งขึ้น   

3.5 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานบุคคล มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานสามารถ

แกไขปญหาใหกับลูกคาไดเปนที่นาพึงพอใจ พนักงานมีความชํานาญในการใหคําแนะนํารายละเอียดของกรมธรรม

ประกันภัย พนักงานมีความสุภาพมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการพนักงานมีเพียงพอในการใหบริการแกลูกคา มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกวรรณ งามนันท, 2559) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ปจจัยดานบุคคล สงผลตอความพึงพอใจในการทํา

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวย พนักงานใหความชวยเหลือและแกปญหาในการบริการอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัย พนักงาน

มีความนาเชื่อถือ อัธยาศัยดี มีความเปนมิตรกับผูใชบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีการแตงกายอยาง
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สุภาพเหมาะสม และมีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการ ยอมทําใหผูเอาประกันภัยเกิดความประทับใจ รวมไป

ถึง มีการทํางานถูกตองแมนยําและเปนมาตรฐาน มีศูนยรับแจงเหตุที่สามารถบริการไดตลอดเวลา ใหบริการเมื่อ

ประสบอุบัติเหตุอยางรวดเร็ว มีขั้นตอนการพิจารณาและจายคาสินไหมที่รวดเร็ว   

3.6 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมี

ความเห็นวา มีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการของลูกคา มีสํานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกในสํานักงานครบครันและมีการตกแตงสถานที่สวยงามทันสมัย ทําใหลูกคามีความเชื่อถือตอภาพลักษณของ

บริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกวรรณ งามนันท, 2559) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจใน

การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สงผลตอความพึงพอใจใน

การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประกอบดวย สํานักงานมีการตกแตงสถานที่สวยงามทันสมัย ภายในเปน

สัดสวนเปนระเบียบ มีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสํานักงาน เชน โทรทัศน น้ําดื่ม หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต 

บริษัทมีอุปกรณการทํางานที่ทันสมัย สถานที่ตั้งสํานักงานมีการคมนาคมสะดวก สํานักงานสาขามีที่จอดรถเพียงพอ 

ทําใหผูเอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจเมื่อเขาใชบริการ    

3.7 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา มีศูนยรับ

แจงเหตุที่สามารถบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง ใหบริการเมื่อประสบอุบัติเหตุอยางรวดเร็ว มีรถใหใชทดแทนระหวาง

เกิดเหตุเสมอ มีขั้นตอนการพิจารณาและจายคาสินไหมที่รวดเร็ว มีความสะดวกในการแจงเหตุผานทางแอพพลิเคชั่น

ไดงายและมีชองทางการชําระเบี้ยประกันหลากหลายชองทาง มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (กนกวรรณ งามนันท, 2559) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํา

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอความพึงพอใจในการทําประกันภัยรถยนตภาค

สมัครใจ ประกอบดวย  มีการทํางานถูกตองแมนยําและเปนมาตรฐาน มีศูนยรับแจงเหตุที่สามารถบริการได

ตลอดเวลา ใหบริการเมื่อประสบอุบัติเหตุอยางรวดเร็ว มีขั้นตอนการพิจารณาและจายคาสินไหมที่รวดเร็ว  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิมล แซตั้ง  ,2553)    

ขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนสําหรับบริษัทประกันภัย

รถยนตโดยทั่วไป ดังตอไปนี้  

ปจจัยดานประชากร จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา  

1. ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร ดานอายุ ดานสถานภาพ และดานรายไดเฉล่ียตอ

เดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไมตางกัน  
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2. ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร ดานเพศ ดานระดับการศึกษาตางกัน ทําให

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตางกัน  

จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยประชากร ดานเพศและระดับการศึกษามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตองบริหารจัดการ

ดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดาน

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอลูกคาที่มี เพศและการศึกษาที่

ตางกัน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

1. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดาน

กระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น 

นักการตลาด หรือ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการมีศูนยรับแจงเหตุที่สามารถบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง มี

ความสะดวกในการแจงอุบัติเหตุผานทางแอปพลิเคชั่น ใหบริการเมื่อประสบอุบัติเหตุอยางรวดเร็วมีขั้นตอนการ

พิจารณาและจายคาสินไหมที่รวดเร็ว มีรถใหใชทดแทนระหวางเกิดเหตุเสมอ มีชองทางในการชําระเบี้ยหลากหลาย

ชองทาง 

2. ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7P’s) ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผูประกอบการ ควรมีสํานักงานเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ มีการ

ตกแตงสถานที่สวยงามทันสมัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสํานักงานครบครัน มีที่จอดรถเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา 

3. ดานบุคคล จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานบุคคล มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น นักการตลาด หรือ 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับพนักงานมีความชํานาญในการใหคําแนะนําในรายละเอียดของกรมธรรม

ประกันภัย พนักงานสามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาไดเปนที่พึงพอใจ พนักงานมีความสุภาพมนุษยสัมพันธที่ดีในการ

ใหบริการ และพนักงานมีเพียงพอในการใหบริการแกลูกคา 

4. ดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ มี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังนั้น นักการตลาด หรือ 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ แบบประกันมีรูปแบบที่หลากหลายใหเลือก ความคุมครองของกรมธรรม

ครอบคลุมตามความตองการ การจัดทํากรมธรรมที่ถูกตองและรวดเร็ว จํานวนอูซอมหรือศูนยบริการมีจํานวนมาก 

และเงื่อนไขความคุมครองชัดเจนเขาใจงาย 
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5. ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ มีสาขาและตัวแทนจําหนายครอบคลุมทั่ว

ประเทศ มีชองทางการจัดจําหนายหลากหลายชองทาง และติดตอสาขาหรือตัวแทนสะดวก 

6. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดาน

การสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ดังน้ัน นักการตลาด หรือ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อยาง

สม่ําเสมอ มีการใหสวนลดคาเบี้ยประกันภัยสําหรับลูกคาที่มีประวัติการขับขี่ที่ดีอยางเหมาะสม มีจดหมายหรือ

พนักงานแจงเตือนกอนประกันภัยจะหมดอายุอยางสม่ําเสมอและมีของสมนาคุณสําหรับลูกคาที่นาสนใจ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) เชน ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ ปจจัยดานสถานการณ ปจจัยดานความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ  

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานคร เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหไดผลการวิจัยที่

หลากหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเชน ประชากรจังหวัด

อื่น ๆ ที่มีการซื้อประกันภัยรถยนต เพื่อศึกษาความแตกตางทางสังคม คานิยม ความคิด ของประชากรที่ทําการศึกษา 
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