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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด       
ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ และด้านพนักงานขาย รวมถึงปจัจั ยส่วน
บุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และนำผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน เครื่องท่ีใช้ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผ่านระบบออนไลน์ Google from โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

mailto:nbeem0701@gmail.com


2 
 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 

บาท มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชน

ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด คือ ด้านพนักงานขาย ด้านคุณภาพของการบริการ              

ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด 

ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล 

Abstract 

 This research has the objectives to study the factors affecting the purchase of personal 
car insurance of people in Pathum Thani Province. By using the company’s image factor Price 
and promotion quality of service Coverage of car insurance and the salesperson Including 
personal factors which include gender, age, status, education level, income per month, 
occupation, in order to understand the factors affecting the purchase of personal car insurance 
of people in Pathum Thani Province. And use the results as a guideline in planning strategies. 
Creating opportunities to increase sales and market share, and developing business. The sample 
groups used in this study of 400 people in Pathum Thani Province. The survey tool was 
questionnaire. Via online system Google form, By using the method to select a random sample 
(Random sample selection). The data were analyzed by using computer software packages for 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research results were found that people in Pathum Thani Province who completed 
the survey totaling 400 people, mostly female. Aged 31 – 40 years, single status, bachelor degree 
monthly income 15,001 – 30, 0 0 0  baht to have a career as a civil servant/state enterprise 
employee factors affecting the purchase of personal car insurance of people in Pathum Thani 
Province. Overall at the highest level was the salesperson. Quality of service coverage of car 
insurance the image of the company and price and promotion respectively 
Keywords: Personal car insurance 
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บทนำ 

 ในปัจจุบันรถยนต์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีความจำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

นอกจากปัจจัย 4 เพราะรถยนต์เป็นพาหนะท่ีก่อให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเดินทางและการขนส่ง

ทางบก ด้วยเหตุนี้ทำให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนล้วนแต่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง อีกท้ั งในปี 2554 รัฐบาลได้มี

นโยบายโครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลทำให้มีปริมาณรถยนต์เพิ่มมากข้ึน จากปริมาณรถท่ีเพิ่มมากข้ึนทำให้เกิด

ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น การจราจรติดขัด อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเดินทาง ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังในช่วงเทศกาล การจัดต้ังหน่วยงานในการทำหน้าท่ีในการ

ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ การควบคุมจราจรโดยให้ผู้ใช้รถยนต์ได้ปฏิบัติตามกฎจราจร แต่ก็ไม่ได้ทำให้

อุบัติเหตุลดน้อยลง ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการทำเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ ธุรกิจประกันวินาศภัยจึงเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญธุรกิจหนึ่งที่เข้ามา

บรรเทาและแบ่งเบาความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ ้นจากอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าการทำประกันภัยจะไม่

สามารถป้องกันหรือลดอุบัติเหตุได้แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ซึ่งในปัจจุบันการประกันภัยมี

ลักษณะในการให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้ทำประกันภัยสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความ

เหมาะสมกับการใช้งานและรายได้ของผู้ทำประกันภัย  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื ่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื ่อเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทประกันภัย ตัวแทนและบริษัทนายหน้าประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ปรับกล

ยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อการซื้อประกันภัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื ่อง ปัจจัยที่ผลต่อการซื้อประกันภัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี         

มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ คือ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ 
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ตัวแปรตาม คือ 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื ้อประกันภัยรถยนต์ส ่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่         

ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านความคุ้มครอง
ของประกันภัยรถยนต์ และด้านพนักงานขาย 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,163,604 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  แต่เนื่องจากไม่ทราบ

จำนวนประชากรที่แน่นอนที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงใช้วิธีคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิ ธีการใช้

สูตรท่ีไม่ทราบจำนวนประชากรของ W.G.Cochran ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน

ของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู ้ว ิจ ัยกำหนดระยะเวลาในการศึกษาและทำการเก็บข้อมูลตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือ น 
พฤศจิกายน 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  

 2.  เพื่อให้ผู้ดำเนินธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์สร้าง

โอกาสในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด และพัฒนาธุรกิจ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

-  ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั  

- ดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นคุณภาพของการบริการ 

- ดา้นความคุม้ครองของประกนัภยัรถยนต์  

- ดา้นพนกังานขาย  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต้่อเดือน 

- อาชีพ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับภาพลักษณ์ของบริษัท 

สัมฤทธิ์ จำนงค์ (2557) ได้ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ขององค์กร คือ ภาพรวมทั้งหมดขององคก์ร 
การบริหาร ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการให้บริการความประทับใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร  

เทพพิภพ พลม่วง (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลดว้ย
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อองค์กร หรือการบริการท่ีปฏิบัติต่อประชาชน อาจจะได้รับโดยตรงจากการใช้บริการหรือ
จากประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้ยินได้ฟังมากจากคำบอกเล่าของผู้อื่น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับราคาและการส่งเสริมการตลาด 
เอกชัย พันธุลี (2553) ราคา (Price) กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ

วิธีการกำหนดราคานโยบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การติดตาม
การสื่อสารระหว่างผู้จำหน่ายและตลาดเป้าหมายเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรือ
ชักจูงเพื่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

รฏิศราพร  รัตนสกุลวัธน์ (2560) ราคา (Price) หมายถึง ราคาต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งการที่จะกำหนดราคาต้องกำหนดกลยุทธิ์ด้านราคา การส่งเสริมการตลาด หมายถึง 
เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญ คือ   
การโฆษณา การส่งเสริมขาย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว การขายโดยพนักงานขาย ด้านบุคลากร  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับคุณภาพของการบริการ 
นิติกร คำชัย (2553) ได้ให้ความหมายของคุณภาพของการบริการไว้ว่า ระดับความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นความสอดคล้องระหว่างผู้รับบริการคาดหวังและรับรู้ว่าการบริการมี
คุณภาพดีทำให้รู้สึกพอใจและกลับมาใช้บริการอีก 
 วิมลรัตน์  หงส์ทอง (2555) ได้ให้ความความของคุณภาพของการบริการไว้ว่า การรับรู้ของผู้ใช้บรกิาร
เป็นผลมาจากการประเมินของผู้ใช้บริการท่ีรับบริการว่าจะได้ตรงกับความต้องการจริงตามท่ีผู้ใช้บริการมีการรับรู้
มาและคาดหวังว่าจะเป็นต่อไป 

ข้อมูลเก่ียวกับความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์  
 ประเภทของความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์  
 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เป็นการให้ความคุ้มครอง
ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์
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ที่เอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อคนและ 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้จำนวน
เงินจำกัดความรับผิดถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความ
เสียหายใด ๆ อันเกิดจากทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินข้ันต่ำจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อครั้ง 
 3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบท่ีติดอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่
รวมความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม้ โดยมีจำนวนเงินข้ันต่ำ 50,000 บาท (รถยนต์จักรยานยนต์ 5,000 บาท) การ
รับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในวัน
เร่ิมการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ท่ีไม่เสียภาษีนำเข้า 
 4. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ รวมอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนท่ีติดกับตัวรถยนต์ท่ีถูกไฟไหม้หรือสูญหาย 
 5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม แบ่งเป็น 3 ความคุ้มครอง ดังนี้ 
  5.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
  5.2 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล  
  5.3 การประกันภัยตัวผู้ขับข่ี  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพนักงานขาย  
 จิตติมา ปฏิมาประการ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานขาย หมายถึง ผู้แทนของบริษัทในการไปพบผู้ท่ี
คาดหวัง มีวัตถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากผู้คาดหวังเป็นลูกค้า ทำหน้าท่ีรับผิดชอบในการแสวงหา
ลูกค้า เสนอขาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า การให้บริการก่อนและหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า  

พิชัย ไชยสังคราม (2554) ได้กล่าวว่า บุคลิกภาพท่ีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในครั้งแรกท่ีได้พบ 
มีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าท่ีจะทำการซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าก็ได้ การท่ีพนักงานขายมีบุคลิกภาพท่ีได้จะช่วย
ให้พนักงานขายสามารถ “ขายตนเอง” คือ สามารถทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีและเกิดความไว้วางใจ สิ่งท่ีจะช่วย
ให้พนักงานขายประสบความสำเร็จในการขายมากข้ึน พนักงานขายต้องปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะ ด้านเรือน
ร่าง เสื้อผ้าต้องสะอาด เรียบร้อย สุภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะและ ไม่มีกลิ่นตัว ด้านหน้าตา พนักงานขายต้องมี
รอยยิ้มท่ีแสดงถึงความเป็นมิตร ใบหน้าต้องมีความสะอาด ทรงผมจัดเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นปาก ลักษณะร่างกาย มี
ความคล่องแคลวว่องไว ร่างกายแข็งแรง มีความสง่าผ่าเผย ด้านเสียง พูดจาชัดเจน มีหางเสียง ใช้คำพูดให้มี
ความถูกต้อง กิริยามารยาท ควรมีกิริยามารยาทท่ีนอบน้อย พูดจาไพเราะ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 วิมล  แซ่ตั้ง (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในจ.นนทบุรี จากการศึกษาพบว่า ผู้ทำประกันภัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี 
จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด รายได้สุทธิต่อเดือนระหว่าง 8,001 – 
13,000 บาท ทำค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีมากกว่า 16,000 บาทขึ้นไป ปัจจัยที่มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ 
ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน จ.นนทบุรีพบว่า ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกอยู่ในระดับที่มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 
4.42 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื ่อมั่นในการทำประกันภัยรถยนต์อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.89   อู่ซ่อมรถยนต์อยู่ในระดับมาตรฐานอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ความมั่งคงของบริษัท
ประกันภัยอยู่ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน จ.นนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01          
ส่วนอาชีพมีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในจ.นนทบุรี
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม พบว่ารายได้สุทธิต่อเดือน   ค่าเบ้ียประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัย การส่งเสริมการตลาด ความสะดวกในการใช้บริการมีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจสำหรับรถยนต์นั ่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในจ.นนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01         
ส่วนภาพลักษณ์บริษัทประกันภัย มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 คนในจ.นนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 พฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผู้ทำประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ พบว่าส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ขนาดเครื่อง 1,601 – 2,000 ซี.ซี. ระยะเวลาในการ
ใช้ไม่เกิน 6 ปี ความถี่ในการใช้ 5 – 7 วันต่อสัปดาห์ ความเร็วในการขับขี่ 81 – 100 กม./ชม. เวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง 17.01 – 21.00 น. ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 

เบญจมาศ  เชียรวิชัย (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
ประเภท 3 จากการศึกษาพบว่า  
 1. การศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด เป็นเพศชาย 211 คนและเป็นเพศหญิง 
189 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท และมีอายุรถยนต์ท่ีใช้ 1 – 7 ป ี
 2. จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ โดยทำการซื้อประกันภัยรถยนต์โดยทำการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเมื่อกรมธรรม์
ใกล้หมดอายุเพื่อคุ้มครองรถยนต์ของตนเอง เลือกซื้อผ่านตัวแทนและมีงบประมาณในการซื้อประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ ต้ังแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 
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 3. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดย เรียงลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ    
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 
 4. ผลการศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครที่มีต่อการซื้อประกันภัย
รถยนต์ พบว่ามีทัศนคติต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์อยู่ในระดับมาก 
 พันธ์ทิพย์ ทองคำ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อายุ 25-31 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคืน                  
15,001 – 25,000 บาท  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ พบว่าส่วนใหญ่ประเภทรถยนต์ใช้ปัจจุบันคือ รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า เป็นรถใหม่ ราคารถยนต์ 
400,001 – 700,000 บาท ลกัษณะของการซื้อรถยนต์ท่ีใชง้าน คือ ซื้อเงินผอ่น (อยู่ระหว่างผอ่นชำระ) สว่นใหญ่
ในรอบปีที่ผ่านมารถยนต์ที ่ใช้งานอยู่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท คือ ประเภท 1 อัตราค่าเบี้ย
ประกันภัยท่ีชำระในรอบปีท่ีผ่านมา 10,001 – 15,000 บาท และอายุการใช้งานของรถยนต์คือ 1 – 3 ปี เหตุผล
ท่ีเลือกซื้อประกันภัยครั้งแรกกับบริษัทประกันภัยกรณีรถยนต์ท่ีใช้มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี คือ ข้อบังคับของการ
ซื้อผ่อนส่วนใหญ่เลือกต่อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเดิมกรณีรถยนต์ที่ใช้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 
สำหรับเหตุผลที่เลือกต่อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเดิม คือ อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ส่วนเหตุผลของผู้ที่ไม่
เลือกต่อประกันภัยกับบริษัทเดิม คือ อัตราค่าเบี้ยประกันภัย และมีประวัติการขอเคลม แหล่งข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ คือ พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัทประกัน ผู้มีส่วนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยรถยนต์คือ บุคคลในครอบครัว ช่องทางการซื้อประกันภัยรถยนต์คือ ตัวแทนบริษัทประกัน และการ
ชำระค่าเบ้ียประกันภัยผ่านช่องทางคือชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่จะแนะนำให้คนใกล้ชิดซื้อประกันภัย
แบบเดียวกันหลังจากตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์แล้ว 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อการ
เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์เรียงลำดับคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้าน
การจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน     
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ 
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ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ไม่มี
บุตร ไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำ
กว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกทำประกันชีวิตกับ
บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด สำหรับเหตุผลในการเลือกทำประกันชีวิตคือ เป็น
หลักประกันความมั่งคงให้แก่ชีวิต ครอบครัว และคนท่ีอยู่ในอุปการะ ส่วนใหญ่ซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน โดย
ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์มากกว่า 20 ปี ชำระเงินค่าเบี้ย
ประกันแบบ 6 เดือน โดยถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 1 ฉบับ ชำระเบี้ยประกันเป็นเงิน 15,001 – 
30,000 บาทต่อปี มีบิดามารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์ และนิยมเลือกรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีวิต 
ระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาภาพรวมในระดับมาก 
โดยปัจจัยด้านเบ้ียประกันภัย ด้านตัวแทนประกันชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของบริษัท ด้านรูปแบบกรมธรรม์ ด้านช่องทางการซื้อประกันชีวิต ด้านสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า อายุต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในภาพรวมแตกต่างกนัท่ี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 เป ็นการว ิจ ั ยเช ิ งสำรวจ (Survey research)  และใช ้ ว ิธ ี การ เก ็บข ้อม ูลด ้ วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,163,604 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) แต่เนื่องจากไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอนที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้วิจัยจึงใช้วิธีคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้
สูตรท่ีไม่ทราบจำนวนประชากรของ W.G.Cochran ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีแจกทางออนไลน์ผ่าน Google from เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงนำ

ข้อมูลไปจัดทำให้อยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้ศึกษาทำการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื ่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 21) 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2. ค่าเฉลี่ย  (x̅) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธาน ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเพศชาย จำนวน 148.00 คน คิดเป็น ร้อยละ 37 ส่วนใหญ่ มีอายุ    
31 – 40 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.25, 21 – 30 ปี จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50, 51 ปีข้ึนไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และ
ไม่เกิน 20 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.25 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 และหย่าร้าง หรือ หม้าย จำนวน 30 คน     
คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 
รองลงมา คือ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน      
80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ รายได้ 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 
รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75, ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน     
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 50,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่ มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จำนวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75, เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50, นักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00, รับจ้าง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75, ลูกจ้าง จำนวน  4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 และลูกจ้างรัฐ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนใน

จังหวัดปทุมธานี มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย  (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ      
ด้านพนักงานขาย ด้านคุณภาพของการบริการ ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ด้านภาพลักษณ์ของ

บริษัท และด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.59, x̅ = 4.57, x̅ = 4.57, x̅ = 4.50, x̅ = 4.38) 
ตามลำดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มี

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.00 และเพศชาย จำนวน 148.00 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25, 21 – 30 ปี จำนวน 86 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.50, 51 ปีขึ้นไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และไม่เกิน 20 ปี จำนวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 197 คน คิดเป็นอยละ 49.25 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 และ    หย่าร้าง หรือ หม้าย จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่ มี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมา คือ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 

จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่ 

รายได้ 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท 

จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75, ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 50,001 

บาท ข้ึนไป จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 183 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75, เจ้าของกิจการ/

อาชีพอิสระ จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00, 

รับจ้าง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75, ลูกจ้าง จำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และลูกจ้างรัฐ จำนวน    

1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมด้านที่มี

ความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงานขาย ด้านคุณภาพ

ของการบริการ ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และด้านราคาและการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

อภิปรายผล 

1. ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

 โดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความสำคัญมากที่สุด คือ 

บริษัทประกันภัยมีความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการและเป็นท่ีไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ ติดต่อได้ง่าย มีความมั่นคง 

มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง มีชื่อเสียงในทางท่ีดี และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัด

สงขลา  

2. ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด 

 โดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความสำคัญมากที่สุด คือ 

อัตราค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุ้มครอง มีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มีประวัติในการขับขี่ดี ซื้อประกันภัย

รถยนต์แถม พรบ. สามารถแบ่งชำระค่าเบ้ียประกันภัยได้ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ไลน์

ในการเชิญชวนให้ซื้อประกันภัย และเมื่อซื้อประกันภัยมีของแถมและของสมนาคุณ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พันธ์ทิพย์ ทองคำ (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ

การซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

3. ด้านคุณภาพของการบริการ 

 โดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสำคัญมาก

ที่สุด คือ พนักงานรับแจ้งเหตุไปถึงสถานที่เกิดเหตุเร็วและให้บริการด้วยความสุภาพ ท่านคาดหวังว่าเมื่อเกิด

อุบัติเหตุจะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยอย่างทันท่วงที ท่านคาดหวังว่าบริษัทประกันภัยจะ

ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ แทนท่านในเวลาที่เกิดอุบัติ เหตุ ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมทดแทนเร็ว การซื้อ

ประกันภัยมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และเมื่อประกันภัยใกล้หมดอายุ มีพนักงานติดต่อเพื่อแจ้งเตือน

ท่านให้ต่อประกันภัย ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สุภา  สุวรรณอทาน (2557) ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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4. ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 

 โดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสำคัญมาก

ท่ีสุด คือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์มีความเหมาะสม ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ 

ความคุ ้มครองความรับผิดต่อการสูญหายและไฟไหม้ เง ื ่อนไขความคุ ้มครองครอบคลุมและเหมาะสม           

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก เงื่อนไขของความคุ้มครองอ่านแล้ว

เข้าใจง่าย ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิมล แซ่ตั้ง (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คนในจ.นนทบุรี  

5. ด้านพนักงานขาย 
 โดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความสำคัญมาก

ท่ีสุด คือ คำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นอันดับแรก ประสานงานกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาการประกันภัย ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับประกันภัยได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ และเก็บความลับของลูกค้า มีการให้บริการท่ีสุภาพ

และมีจิตบริการ มีบุคลภาพที่ดี ตรงต่อเวลา ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ  เชียรวิชัย 

(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 3 ของประชาชนใน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท  
บริษัทควรให้ความสำคัญกับการให้บริการกับลูกค้าเป็นอย่างมากโดยให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม

และมีความโปร่งใส ไม่ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิเสธความรับผิดท่ีบริษัทพึงมีต่อลูกค้า ควรมีท่ี

อยู่และเบอร์โทรท่ีสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ เว็บไซด์ของบริษัทควรมีการอัพเดตเร่ือย ๆ  เพื่อให้ลูกค้าท่ีมา

ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของการบริการ และควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัย 

ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด  
บริษัทอาจเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้สูงข้ึนเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากข้ึน ควร

มีการลดค่าเบ้ียประกันภัยให้กับลูกค้าท่ีมีประวัติดี เช่น ลดค่าเบ้ียประกันภัยในปีท่ี 5 ในอัตรา  5 - 10  % ของ
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เบ้ียประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าต่อประกันภัยกับบริษัทอีกและมีการแถม พรบ. กับการขายประกันภัยรถยนต์แต่ละ

ประเภทเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อประกันภัยให้กับลูกค้า 

ด้านคุณภาพของการบริการ  
บริษัทควรมีพนักงานในการรับแจ้งเหตุในแต่ละพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อการให้บริการเมื่อเกิดเหตุพนักงาน

สามารถไปที่เกิดเหตุได้ทันที ควรมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยจัดให้มีพนักงาน (Call Center) 

คอยให้บริการ เมื่อเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ และควรมี

การอบรบพนักงานเพื่อให้ถึงขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินการจ่ายสิน ไหมทดแทน และ

ข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการเมื่อลูกค้าประสบเหตุ  

ด้านความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์  
บริษัทควรระบุผลประโยชน์ของกรมธรรม์ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มีข้อมูลในการตัดสินใจใน

การซื้อประกันภัย  บริษัทอาจทำการเพิ่มวงเงินความคุ้มครอง หรือบริษัทอาจทำการลดค่าเสียหายส่วนแรกให้กับ

ลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และควรระบุความรับผิดต่อการสูญหายและไฟไหม้ให้ชัดเจน 

ด้านพนักงานขาย  
พนักงานขายควรแนะนำประกันภัยท่ีตรงกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

ต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาการประกันภัย และบริษัทควรมีการฝึกอบรม

พนักงานขาย โดยเฉพาะพนักงานขายมือใหม่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการเคลมอย่างละเอียด 

เพราะเมื่อเกิดเหตุลูกค้าอาจจะขาดสติได้ง่าย พนักงานขายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าว่าควร

ต้องทำการเคลมยังไง ใช้เอกสารอะไร เข้าอู่ซ่อมที่ไหน 
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