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บทคดัยอ่ 
การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้านราคา  ด้าน

การจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยจ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา

สูงสุด  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สถานภาพสมรส  ภาระที่ต้องรับผิดชอบ  พร้อมทั้งพิจารณาตามพฤติกรรมการใช้

รถยนต์  ได้แก่  วัตถุประสงค์ในการใช้รถ  ความถี่ในการใช้รถ  ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่  ประสบการณ์การได้ รับ

อุบัติเหตุจากรถยนต์  ประชากรในงานวิจัยนี้  คือ ผู้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  350  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า  มีผู้ท าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 350  คน  ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  อยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป  มีสถานภาพโสด  และมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ  พฤติกรรม
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การใช้รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางส่วนตัว  มีการใช้

รถยนต์ทุกวัน  ใช้อัตราความเร็วในการขับขี่อยู่ที่ 80-120 ก.ม./ชม.  และไม่เคยประสบอุบัติเหตุ 

 ความคิดเห็นของการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  และด้านราคาตามล าดับ  ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก  คือ  ด้านการการส่งเสริมการตลาด  

และด้านการจัดจ าหน่ายตามล าดับ  

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น; ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ; วิริยะประกันภัย; กรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

The objective of research subject Customer Opinion towards Voluntary Motor Insurance of 

Viriyah Insurance Public Company Limited in Bangkok Area is to study the opinions of voluntary auto 

insurance client. The factors of research included Product and Services, Price, Place, and Promotion 

that are classified by personal status such as gender, age, highest educational level, occupation, 

average income per month, marital status, responsibility burden as well as considering the behavior 

of using cars including the purpose of using the car, frequency of using the car, driving speed and 

experience in car accidents. The population in this research is company’s voluntary motor insurance 

customer in Bangkok. The sample consisted of 350 respondents. The tools used for data collection 

were questionnaire for data analysis using computer software to find frequency, percentage, mean 

(x̅) and standard deviation (SD). 

The results of the research showed that there are 350 voluntary car insurance respondents 

who fill out the questionnaire, mostly female between the ages of 25-35 years, undergraduate 

degree, professional employees, private company employee, average monthly income is 40,001 

baht or higher, single status and have liabilities or dependents. Car use behavior of the respondents 

is the purpose of using cars for personal traveling, cars are used every day, the driving speed is 80-

120 km./hr and never had a car accident. 

The overall opinions of the respondents are at a high level. In order of highest average value 

are Products and Services and Price respectively. In or der of high average value are Promotion and 

Place respectively. 

Keywords: Opinion; Voluntary Motor Insurance; Viriyah Insurance; Bangkok 
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บทน า 
รถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้นในปัจจุบัน

นอกเหนือจากปัจจัย 4 ในการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางให้แก่มนุษย์ สังเกตได้จากข้อมูล

การจดทะเบียนรถยนต์สะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่สูงถึง 10,817,483 คัน แต่

ผลกระทบจากการใช้รถยนต์อย่างหนึ่งคือการเกิดอุบัติเหตุ อันน ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน 

ของมนุษย์ แม้ว่ารัฐออกกฎหมายบังคับให้มีท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่รู้จักกันดีว่า พ.ร.บ. แต่ก็สามารถ

คุ้มครองได้เพียงความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายเท่านั้น ความเสียหายทรัพย์สินสามารถได้รับการคุ้มครองโดยการท า

ประกันวินาศภัยซึ่งในที่นี้คือการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั่นเอง ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทให้บริการ

ประกันวินาศภัยจ านวนทั้งหมด 62 บริษัท และสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการตลาดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย  ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตัวแปรต้น คือ 

 1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และภาระที่ต้องรับผิดชอบ 

2.  พฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผู้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการใช้

รถ ความถี่ในการใช้รถ ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์ 

ตัวแปรตาม คือ 

1.  ความคิดเห็นของการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา  

ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบความคิดเห็นของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหาคร ที่มีต่อ

การท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารการตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากร

ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาคุณภาพหรือการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนน าผลที่

ได้ไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ความคิดเห็นคือการแสดงทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งเร้าใดๆ 

จนท าให้เกิดความรู้สึกทั้งในด้านบวกและด้านลบตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ  ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปและได้รับประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นๆ ต่างไปจากเดิมหรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

เร้า  มีประโยชน์ต่อการบริหารในการวางนโยบายต่างๆ ในการพิจารณาว่าสามารถด าเนินการตามความคิดเห็น

เหล่านั้นได้หรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ  ความคิดเห็นเหล่านั้นควรน าเสนอให้อยู่ในรูปแบบ

ของค่าที่วัดได้ เพื่อให้การตัดสินใจในการบริหารไม่ผิดพลาด การวัดความคิดเห็นต้องท าอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และ

เหมาะสมในทุกขั้นตอน 

                     ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ     2. อาย ุ    3. ระดบัการศึกษาสูงสุด   4. อาชีพ                
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    6. สถานภาพสมรส     
7. ภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
 

ความคิดเห็นของการท า 

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์

1. วตัถุประสงคใ์นการใชร้ถ 
2. ความถ่ีในการใชร้ถ 
3. ความเร็วท่ีใชใ้นการขบัข่ี 
4. ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากรถยนต์ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมของการตลาด 

“ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)” หรือ 4Ps ของ McCarthy (ฉัตยาพร เสมอใน, 2556, หน้า 

22 อ้างถึงใน แซมฮิลล์ และเกลนน์, 2543, หน้า 16) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่บริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลายเป็นหลักการพื้นฐานที่นักการตลาดนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน ส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 4 ด้านคือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการสนอง

ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) 

ในสายตาของลูกค้า จึงท าให้ผลิตภัณฑ์สมารถขายได้  

ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็

จะตัดสินใจซื้อ 

ด้านการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน

และกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อ

กับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือที่เรียกกันว่า “ประกันภัย 

พ.ร.บ.” หมายถึง การประกันภัยรถประเภทที่กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกัน

ความเสียหายส าหรับ ผู้ประสบภัย 

2.  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้

เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้

ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อท าด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย สามารถให้ความคุ้มครองตามรายการด้านล่าง โดย

จ านวนรายการความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่เลือกซื้อ 

    2.1  ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

    2.2  ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

    2.3  ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ 

    2.4  ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ 

    2.5  ความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 

และการประกันตัวผู้ขับขี่ 
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกในปี พ.ศ. 2490  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน

บาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ต่อมา

ได้ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2522  

ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 สามารถครองส่วนแบ่งตลาด

ประกันวินาศภัยรวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 เป็นคร้ังแรกได้ในปี พ.ศ. 2535 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่าง

ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น สู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท 

วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)” ตอกย้ าการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง ด าเนิน

ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเป็นธรรม และอีกหนึ่งพัฒนาการที่ส าคัญคือปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทมี

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงนอนมอเตอร์สูงถึงร้อยละ 10.09 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กาญจน์วิตรี งามพริ้ง (2551) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัด

เชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากเจ้าของรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลที่มาใช้บริการด้านงานทะเบียนรถยนต์และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการกับส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 

และมีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย จากการศึกษาพบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

31 - 40 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 30,000 

บาท ส่วนใหญ่จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 โดยเหตุผลที่จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ เพราะ

เล็งเห็นประโยชน์ของการท าประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงภัย มากที่สุด โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมากที่สุดและบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริการจัดท าประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจมากที่สุดคือ บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ประกันภัย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ มีส านักงานเป็น

หลักแหล่งน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านบุคลากรในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ พนักงานเคลมมี

บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็น

ล าดับแรกคือความรวดเร็วในการเดินทางไปให้บริการในกรณีเกิดเหตุของพนักงานเคลมหลังรับแจ้งอุบัติเหตุ  ปัจจัย

ด้านการจัดจ าหน่ายในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ สถานที่ตั้งของสาขาบริษัทและตัวแทน

จ าหน่ายอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ลูกค้า สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ใน

รายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
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ป้ายโฆษณา ฯลฯ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านราคาใน

รายละเอียดพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรกคือ ระดับราคาเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความคุ้มครองและ

บริการ  

วิภาพร เหมวิเชียรพานิช (2552) ศึกษาเรื่องระดับความส าคัญของปัจจัยการตลาดที่ผู้ใช้รถยนต์เลือ กท า

ประกันภัยกับบริษัท วิริยะประกันภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล

ต่อระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ท าหรือเคยท าประกันภัย

ภาคสมัครใจกับบริษัท วิริยะประกันภัย เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร การด าเนินการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

400 ชุดโดยสุ่มจับฉลาก (Sampling) เลือกเขตได้ทั้งหมด 10 เขตจากทั้งหมด 52 เขตกรุงเทพมหานคร ตอบ

แบบสอบถามชนิดปลายปิดทั้งหมด 55 ข้อ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

2551 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ

แตกต่างโดยใช้ค่าที (Independent-Samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) 

โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวนใกล้เคียงกับเพศ

หญิง เลือกท าประกันภัยประเภทหนึ่งมากที่สุด โดยให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยพิจารณาจาก

ชื่อเสียงของบริษัท รองลงมาคือด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่ดูมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่ายที่มีสาขาและตัวแทนอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจัยด้านการตลาดทุกมิติอยู่ในระดับความส าคัญมาก มีเพียงด้าน

การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความส าคัญเพียงระดับปานกลางเท่านั้น ที่มีผลให้กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 400 ชุด เลือกท าประกันภัยกับบริษัท วิริยะประกันภัยโดยปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและประเภทของประกันภัยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ

ความส าคัญของปัจจัยการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นางสาวจรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจ โดยขอบเขตของงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่อาศัยท างาน หรือก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่เคยตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน ์มีกลุ่มตัวอย่าง 404 คน สาหรับ

สมมติฐานในงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการ

สร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ

การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเพียง 1 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การ
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บริการและความน่าเชื่อถือของบริษัท เพราะในการตัดสินใจเลือกซื้อผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับรูปแบบ เงื่อนไข

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตรงตามความต้องการและการบริการที่มีคุณภาพของบริษัทประกัน เมื่อประสบอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้การที่บริษัทมีชื่อเสียงจะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ได้ 

ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีเพียงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจาก

รายได้เป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการเลือกประเภท รูปแบบความคุ้มครอง และทุนประกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนสูงก็จะมีกาลังซื้อกรมธรรม์ที่คุ้มครองภัยได้ครอบคลุมและมีทุนประกันที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ที่ต่ากว่า 

นางสาวกนกวรรณ งามนันท์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท าประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจ โดยอาศัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เคยท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งท าการเก็บข้อมูล

ผ่านแบบสอบถามจานวน 401 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการ

ให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบริการระหว่างการเคลม และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ในส่วนการ

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความพึงพอใจในการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไม่แตกต่างกันในระหว่างผู้ที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้ท าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยต้องการสุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30% จากจ านวนประชากรทั้งหมดในระดับความเชื่อมั่น 95%  และยอมรับความคลาดเคลื่อนของ

การสุ่มตัวอย่าง 5%  ดังนั้น ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ตอบข้อซักถามบางประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์

ให้ทันระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้รถยนต์ 
2.  ค่าเฉลี่ย (x̅) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  350  คน  ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง  จ านวน  215  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.43  และเพศชาย  จ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.57  ด้าน

อายุ พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 35 ปี  จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.14  รองลงมาคือ  36 – 40 ปี จ านวน  

124  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.43, 41 – 45 ปี  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.00, ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 18 

คน  คิดเป็นร้อยละ 5.14 และต่ ากว่า 25 ปี  จ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.29   ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา

สูงสุด พบว่า  ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  จ านวน 265 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71 รองลงมาคือ 

ปริญญาโท จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00, ปวท./ปวส./อนุปริญญา  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.43 

และสูงกว่าปริญญาโท  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ .57 ตามล าดับ ด้านอาชีพ พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง  จ านวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.00  รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง

ของรัฐ จ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.71 , ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.14  และอาชีพอื่นๆ  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.14  ตามล าดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  ส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 40,0001 บาทขึ้นไป  จ านวน  136  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.86  รองลงมาคือ 20 ,001 – 

30,000 บาท จ านวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.71 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.86,  

10,001 – 20,000 บาท  จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.43  และไม่เกิน 10,000 บาท  จ านวน 4 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 1.14 ตามล าดับ ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ านวน  199  คน  คิดเป็นร้อย

ละ 56.86 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/ไม่ได้จดทะเบียน จ านวน  142  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.57  และหย่าร้าง/
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แยกกันอยู่  จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.57 ตามล าดับ ด้านภาระที่ต้องรับผิดชอบ พบว่า  ส่วนใหญ่มีภาระ  

จ านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.57 และไม่มีภาระ  จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.43 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2 ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้รถยนต์ พบว่า สว่นใหญ่ใช้รถยนต์เพื่อการเดินทาง
ส่วนตัว  จ านวน  300  คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71  รองลงมาคือ ใช้รถยนต์เพื่อประกอบอาชีพ จ านวน  42 คน  คิด
เป็นร้อยละ 12.00 และให้บุคคลอื่นใช้  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.29  ตามล าดับ ดา้นความถี่ในการใช้รถยนต์ 
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เปน็ประจ าทุกวัน  จ านวน 261 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.57 รองลงมาคือใช้รถยนต์ยาม
จ าเป็น จ านวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.86 และใช้เดินทางช่วงสุดสัปดาห์  จ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  
10.57  ตามล าดับ ด้านอัตราความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ พบวา่ ส่วนใหญ่ใช้อัตราความเร็วในการขับขี่ 80 – 120 ก.ม./
ชม.  จ านวน 270 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 77.14 รองลงมาคือใช้อัตราความเร็วในการขับขี่น้อยกว่า 80 ก.ม./ชม. จ านวน 
54 คน  คิดเป็นร้อยละ  15.43 และใช้อัตราความเร็วในการขับขี่มากกว่า 120 ก.ม./ชม.  จ านวน  26  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  7.43  ตามล าดับ ดา้นประสบการณ์การได้รับอบุัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ  จ านวน 198 
คน  คิดเป็นร้อยละ 56.57 และเคยประสบอุบัติเหตุ จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.43 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่  ด้านที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  และด้านราคาตามล าดับ ส่วนดา้นที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการการสง่เสริม
การตลาด  และด้านการจัดจ าหน่ายตามล าดับ 
 
สรปุผลการวจิยั 
 ปจัจยัสว่นบคุคล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีผู้ท าประกนัรถยนต์ภาคสมัครใจที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 350  คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  215  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.43  และเพศชาย  จ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ 
38.57  ส่วนใหญ่  มีอายุ 25 - 35 ปี  จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.14  รองลงมาคือ  36 – 40 ปี จ านวน  
124  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.43, 41 – 45 ปี  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.00, ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 18 
คน  คิดเป็นร้อยละ 5.14 และต่ ากว่า 25 ปี  จ านวน 8  คน  คดิเป็นร้อยละ  2.29   ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาตรี  จ านวน 265 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 20.00, ปวท./ปวส./อนปุริญญา  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.43 และสูงกว่าปริญญาโท  จ านวน 2 คน  คิด
เป็นร้อยละ .57 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจา้ง  จ านวน 238 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.00  
รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ จ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.71, ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ/ค้าขาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14  และอาชีพอื่นๆ  จ านวน 4 คน  คดิเป็นร้อยละ 1.14  
ตามล าดับ  สว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 40,0001 บาทขึ้นไป  จ านวน  136  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.86  
รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 83 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 23.71 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 73 
คน  คิดเป็นร้อยละ 20.86,  10,001 – 20,000 บาท  จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.43  และไม่เกิน 10,000 
บาท  จ านวน 4 คน  คิดเปน็ร้อยละ 1.14 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ านวน  199  คน  คิดเป็นร้อยละ 
56.86 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/ไมไ่ด้จดทะเบียน จ านวน  142  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.57  และหย่าร้าง/
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แยกกันอยู่  จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.57 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีภาระ  จ านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ 
68.57 และไม่มีภาระ  จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.43 ตามล าดับ 
 พฤติกรรมการใชร้ถยนต ์
 การวิจัยครั้งนี้  มีการศึกษาพฤตกิรรมการใช้รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์
ในการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางส่วนตัว  จ านวน  300  คน  คดิเป็นร้อยละ 85.71  รองลงมาคือ ใช้รถยนต์เพื่อ
ประกอบอาชีพ จ านวน  42 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00 และให้บุคคลอื่นใช้  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.29  
ตามล าดับ  สว่นใหญ่ใช้รถยนต์เป็นประจ าทุกวนั  จ านวน 261 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.57 รองลงมาคือใช้รถยนต์ยาม
จ าเป็น จ านวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.86 และใช้เดินทางช่วงสุดสัปดาห์  จ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  
10.57  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ใชอั้ตราความเร็วในการขับขี่ 80 – 120 ก.ม./ชม.  จ านวน 270 คน  คิดเป็นร้อยละ 
77.14 รองลงมาคือใช้อัตราความเร็วในการขับขี่น้อยกว่า 80 ก.ม./ชม. จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ  15.43 และใช้
อัตราความเร็วในการขับขี่มากกว่า 120 ก.ม./ชม.  จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.43  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ไม่
เคยประสบอุบัติเหตุ  จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.57 และเคยประสบอุบัติเหตุ จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 43.43 ตามล าดบั 
 ความคดิเหน็ของการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
 ความคิดเห็นของการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านราคา ตามล าดับ ส่วนดา้นที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการการสง่เสริม
การตลาด และด้านการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 1.  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ  พบวา่  ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ความมั่นคงทางการเงินของบริษทัประกันภัยมีความส าคัญ และยินดีท าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอย่างต่อเนื่องทุกปี
ถึงแม้ในปีก่อนหน้าจะไมป่ระสบอุบัติเหตุก็ตาม ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บริษัทมชี่องทางการรับช าระ
เงินที่ปลอดภัยและนา่เชื่อถือ สถานภาพส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการใช้รถยนต์ มีส่วนในการตัดสินใจท าประกัน  
บริษัทมีสาขาอู่ซ่อมครอบคลุมทั่วประเทศ  มีคุณภาพงานซ่อมด ีและระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมรถตรงตามก าหนดเวลา 
โดยรวมแล้วประทับใจในผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท ระบบการให้บริการเรียกร้องและการติดตามค่าสนิไหมมี
ความรวดเร็ว และโปร่งใสนา่เชือ่ถือ และหน้าตารางกรมธรรม์อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน และบริษัทปฎิบัติตามสัญญาตรง
กับเงื่อนไขในกรมธรรม์  ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นางสาวจรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558)  ศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  ดา้นราคา 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
การเปรียบเทียบค่าเบีย้ประกันภัยมีส่วนในการตัดสินใจท าประกัน และสามารถท าให้ตัดสนิใจเปลี่ยนบริษัทได้หากค่า
เบี้ยประกันถูกกว่าแต่ยังได้รับเงือ่นไขเหมือนเดิม  และการได้รับส่วนลดประวัติดีของการประกนับางประเภทมีสว่นใน
การตัดสินใจท าประกนัอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ  สว่นข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ความสามารถในการ
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ช าระเงินผ่านบัตรเครดิตท าให้มคีวามพอใจเนื่องจากได้รับแต้มสะสมในบัตรแล้วน าไปแลกเปน็บัตรก านัลหรือส่วนลด
อ่ืนๆได้ และการผ่อนช าระค่าเบีย้ประกันมีผลต่อการตัดสนิใจท าประกัน ตามล าดับ  ซึง่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 
กาญจน์วิตรี งามพริ้ง (2551)  ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 
 3.  ดา้นการจดัจ าหนา่ย 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ดุ คือ 
โดยรวมแล้วสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ได้อย่างสะดวก สว่นข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีสาขาและ
ตัวแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ มีชอ่งทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต สถานที่ตั้งของส านกังานขายอยู่ในแหล่ง
ชุมชนติดต่อสะดวก และมีตัวแทนของบริษัทโทรศัพท์มาแนะน าข้อมูล ตามล าดับ ซึง่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วิภาพร เหมวิเชียรพานิช (2552)  ที่ศึกษาระดบัความส าคัญของปัจจัยการตลาดทีผู่้ใช้รถยนต์เลือกท าประกันภัยกบั
บริษัท วิริยะประกันภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ดุ คือ การ
ให้บริการรถใช้ระหว่างซ่อมมีความจ าเปน็ และการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกเหนือจากการเกิดอุบัติเหตุมีความ
จ าเป็นและช่วยอ านวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ตามล าดับ  สว่นขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ การแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลกูค้าผ่านช่องทางต่างๆ มีความส าคัญ การตอบแทน
สังคมในด้านต่างๆ ท าให้รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม การโฆษณาผา่นสื่อต่างๆ ของบริษัทมีความจ าเป็น 
และการให้ของช าร่วยแก่ลูกค้าเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ ท าให้รู้สึกประทับใจ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นางสาวกนกวรรณ งามนนัท์ (2559) ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท าประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1.  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
     1.1  ความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัมคีวามส าคญั ควรบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถ
จัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนีต้ามสัญญาประกนัภัย เน้นการลงทุนที่มีการกระจาย
ความเสี่ยง และรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของกิจการ 
               1.2  ลูกคา้ยนิดที าประกนัรถยนตภ์าคสมคัรใจอยา่งตอ่เนือ่งทกุปถีงึแม้ในปกีอ่นหนา้จะไมป่ระสบ
อบุตัิเหตุกต็าม ควรพัฒนาฐานขอ้มูลและระบบแจ้งเตือนครบก าหนดการท าประกันภัยรถยนต์ลว่งหน้า พร้อมให้
ค าแนะน ากรมธรรม์ที่เหมาะสมกับอายุของรถยนต์ที่เพิ่มข้ึน  
               1.3  บรษิทัมชีอ่งทางการรบัช าระเงนิทีป่ลอดภยัและนา่เชือ่ถอื ถงึแมล้กูคา้มคีวามคดิเหน็วา่ชอ่งทางการ
รบัช าระเงนิทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนันีม้คีวามปลอดภยัและนา่เชือ่ถอื  ควรหมั่นตรวจสอบหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของ
ช่องทางการรับช าระเงินแต่ละแบบ ตลอดจนพยายามลดเวลาในด าเนนิการให้ใช้เวลาน้อยทีสุ่ดเพื่อให้ได้รับการ
คุ้มครองอย่างรวดเร็วเมื่อช าระเบี้ยประกัน 
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    1.4  สถานภาพสว่นบคุคล และพฤติกรรมในการใชร้ถยนต ์มสีว่นในการตดัสนิใจท าประกนั ควรมี
ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุันให้มากที่สุด  นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการเสนอขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
 2.  ดา้นราคา 
     2.1  คา่เบีย้ประกนัภยัมสีว่นในการตดัสนิใจท าประกนั และสามารถท าใหต้ดัสนิใจเปลีย่นบรษิทัไดห้าก
คา่เบีย้ประกนัถูกกวา่แตย่งัไดร้บัเงื่อนไขเหมือนเดมิ ควรมีการเปรียบเทียบคา่เบี้ยประกันกับบริษัทคู่แข่งเป็นระยะ 
หากไม่ต้องการแข่งขันด้วยราคา  ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแตกต่างและโดดเดน่น่าสนใจกวา่บริษัท
คู่แข่ง 

    2.2  การไดร้บัสว่นลดประวตัดิขีองการประกนับางประเภทมสีว่นในการตดัสนิใจท าประกนัอยา่งตอ่เนือ่ง 
ดังนั้น ควรด าเนินนโยบายการให้ส่วนลดประวัติดีแก่ลูกค้าอย่างต่อไป 
 3.  ดา้นการจดัจ าหนา่ย 
     3.1  โดยรวมแลว้สามารถซือ้ประกนัภยัรถยนตไ์ดอ้ยา่งสะดวก ดังนัน้ ยังไม่จ าเป็นต้องด าเนนิการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายรูปแบบใหม่ๆ แต่ควรด าเนินนโยบายการรักษาคุณภาพดา้นการจัดจ าหนา่ยให้อยู่ในระดับเดิม
อย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  

    3.2  มสีาขาและตวัแทนจ าหนา่ยทัว่ประเทศ ควรจัดให้มีการอบรมและการทดสอบวดัระดับให้แก่
พนักงานสาขาและตวัแทน เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าแก่ลูกค้ามีความถูกต้องและอยู่ภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั 

    3.3  มชีอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผา่นทางอนิเทอร์เนต็ ควรมีการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถท างานอย่างมี
เสถียรภาพและตอบสนองผู้ใชบ้ริการจ านวนมากได้อยา่งต่อเนื่อง  ตลอดจนมีระบบป้องกันการคุกคามจากผู้ไม่
ประสงค์ดีและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 4.  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
     4.1  การใหบ้รกิารรถใชร้ะหวา่งซอ่มมีความจ าเปน็ ด าเนินนโยบายการให้บริการรถใช้ระหว่างซ่อมต่อ
และพิจารณาความเปน็ไปได้ในการพยายามลดต้นทุนในการด าเนินงานนโยบายนี ้

    4.2  การใหบ้รกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนินอกเหนอืจากการเกดิอบุตัเิหตมุคีวามจ าเปน็และชว่ยอ านวยความ
สะดวก พฒันาการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มข้ึน โดยมุ่งเนน้ไปที่การให้บริการที่เหมาะส าหรับ
ผู้หญิงโสดวัยท างานเป็นอันดบัแรก 

    4.3  การแจง้ขา่วสารและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนแ์กล่กูคา้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ มคีวามส าคญั พิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการสร้างเนื้อหาและจัดท ารูปแบบการน าเสนอเพื่อเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางตา่งๆ โดยให้
ความส าคัญต่อเนื้อหาที่เก่ียวกับรถยนต์เป็นอันดบัแรก รองลงมาคือประเด็นที่ก าลังเปน็กระแส และน าเสนอตามความ
สนใจรายบุคคล ตามล าดบั 
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