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การตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ทัศนีย์  ห่วงบุญ1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 
 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรอายรุะหวา่ง 20 – 60 ปี ท่ีอาศยั ท างาน หรือศึกษาอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 385 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
โดยใชส้ถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปร จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-35 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,001-25,000 บาท 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของ ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใหค้วามส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั ทั้งน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้และใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีบริษทั
ประกนัภยัน ามาใชส้ร้างกลยทุธ์เพื่อน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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 จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ขณะท่ี พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ แต่อยา่งใด 
 
ค ำส ำคัญ : ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ 
 

Abstract 
 

             The study of Decision to Purchase Voluntary Motor Insurance in Bangkok was conducted in 
order to study the demographic factors and marketing mix factors to the decision of Bangkok population. 
The result from the collected data of 385 samples in Bangkok that most of respondents were female with 
the age between 26-35 years old, bachelor degrees, had single status, and average income of 15,001 to 
25,000 baht/month.  
 The analysis of the importance of marketing mix factors. The respondents put the greatest 
emphasis on product and service marketing mix factors followed by personnel, price, marketing 
promotion, physical characteristics and distribution channels, respectively. 
 The analysis of decision level to purchase voluntary motor insurance. The respondents put the 
greatest emphasis on definite purchase in question “If you are a car owner / occupant, how much will you 
decide to purchase voluntary motor insurance?” followed by definite purchase in question “Although the 
voluntary motor insurance costs more. But you will also decide to buy voluntary motor insurance” and 
might bay in question “You will choose to purchase or renew a voluntary motor insurance from an agent 
/ branch of a familiar insurance company.”  
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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 The findings found that the demographic factors of the population of Bangkok. However, 
different average monthly income had different effect on purchasing decision of voluntary motor 
insurance. As for gender, age, education level and different status, there was no different effect on the 
decision of purchasing of voluntary motor insurance. Product and service marketing mix factor influence 
on the purchasing decision of voluntary motor insurance with statistically significant at 0.05 
 

Keyword : Voluntary motor insurance 
 

1. บทน า 
 จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) พบวา่ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2562 มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง
ของประกนัภยัประเภทรถสูงท่ีสุด คิดเป็น 59.01% ของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงธุรกิจประกนัวินาศภยั 
 ตลาดประกนัภยัรถยนต ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

(Compulsory) และประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary) ซ่ึงจากเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง

ของประกนัภยัรถยนตใ์นปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่า 144,025 ลา้นบาท สามารถแบ่งเป็นเบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงของประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 18,497 ลา้นบาท คิดเป็น 12.84% และประกนัภยัรถยนต ์

ภาคสมคัรใจ 125,528 ลา้นบาท คิดเป็น 87.16% ซ่ึงจะเห็นวา่มูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจมีมูลค่าตลาด ท่ีสูงกวา่ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัค่อนขา้งมาก จึง

เป็นตลาดส าคญัท่ีบริษทัประกนัวินาศภยัต่างๆ ใหค้วามสนใจในการเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด 

ส่งผลใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ือประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ ในการปรับปรุง

พฒันาผลิตภณัฑ ์และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนั อนัจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง รวมถึงมีผลประกอบการท่ีก าไรใน

การด าเนินธุรกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ประชากรอายรุะหวา่ง 20 – 60 ปี ท่ีอาศยั ท างาน 
หรือศึกษาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ธนัวาคมพ.ศ. 2563 – 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ
การศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ ผลจากการ
วิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภค ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ประกนัภยัรถยนตไ์ดท้ราบถึงระดบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอนัเป็นผลจากส่วนประสมทาง
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การตลาดของประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและ
สามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ตวัแปรอิสระ 
 

 
 
 
             ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

การตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตภ์าค

สมคัรใจของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

  

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพการสมรส 

5. รายไดต้่อเดือน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
การประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศไทยปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (Compulsory Thirdparty Insurance) เป็นการประกนัภยั

รถยนตท่ี์บงัคบัใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองรถทุกคนัตอ้งท าตามกฎหมายพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยจะใหค้วามคุม้ครองต่อการสูญเสียชีวิต ร่างกายหรืออนามยัของ
ผูป้ระสบภยั ทั้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้บัขี่ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าสินไหม
ทดแทน แต่จะจ ากดัวงเงินไม่สูงมากนกัในกรมธรรม ์

2. การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance) เป็นการ ประกนัภยั
รถยนตท่ี์เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถทุกคนัสมคัรใจท าเอง โดยจะใหค้วามคุม้ครองต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัชีวิต ร่างกายหรืออนามยั และความเสียหายในทรัพยสิ์นของผูป้ระสบภยัทั้ง
บุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้บัขี่ โดยใหค้วามคุม้ครองความเสียหายส่วนท่ีเกินวงเงินความ
คุม้ครองของประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2559)ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ของ Philip Kotler วา่เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ
แตกต่างจากธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป จึงจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาดทั้ง 
 7 ดา้น ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลกร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ  

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 การตดัสินใจใชบ้ริการ คือ ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือโดยเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
(ค านาย อภิปรัชญาสกุล,2558) จากการสรรหาสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองปัญหาหรือความตอ้งการ
ของตนเอง การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีใกลชิ้ด เช่น เพื่อนหรือครอบครัว  
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) อีกทั้งยงัตอ้งมีการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกสินคา้หรือบริการนั้นเพิ่ม
เสริมความมัน่ใจตนเองหรือคิดว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ของ Kotler (2012)  

เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ เร่ิมตน้จากการถูกกระตุน้ 
(Stimulus) จนท าให้เกิดความตอ้งการ เม่ือส่ิงกระตุน้นั้นผา่นเขา้มาในความรู้สึก นึกคิดของ
ผูบ้ริโภค (Buying’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้
โดยท่ีความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นไดรั้บอิทธิพลต่างๆ จากภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) ท า
ใหเ้กิดการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Purchase Decision) โดย Kotler (2012) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของโมเดลผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

1.ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และ
ส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งใหค้วามส าคญัเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ
เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้โดยความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

3. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buying Decision Process) คือ 
3.1 การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) วา่ตอ้งการ

อะไร  
3.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) จากคนใกลชิ้ด บุคคลรอบ ขา้งท่ีเคยใช ้

บริษทัผูผ้ลิต ขอ้มูลสาธารณะอ่ืนๆ และประสบการณ์ท่ีผา่นมาของตนเอง  
 3.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) โดยน าเอา ขอ้มูลท่ีได้

รวบรวมมาพิจารณา เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย ในดา้นต่างๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีคุม้ค่าท่ีสุด  
 3.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากประเมินผลทางเลือก แลว้

ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์พอใจมากท่ีสุด  
3.5 พฤติกรรมภายหลงัจากการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ภายหลงั การซ้ือและ

ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ประยะหน่ึง ผูบ้ริโภคจะตดัสินและประเมินความพึงพอใจในสินคา้ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคขา้งตน้ เห็นวา่ผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค และน าปัจจยัต่างๆ น้ี 
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มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดใหแ้ก่สินคา้บริการและองคก์ร 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคและประสบความส าเร็จในตลาดได ้

 
3. วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ก าหนดตวัอย่าง (sample size) ให้มีความ
เหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดน้ าสูตรของคอแครน (Cochran,1977) 
มาใช ้กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรและสัดส่วนของประชากร ผูว้ิจยัจึงไดค้  านวณหาขนาดตวัอย่าง
ท่ีจะใช ้ดงัน้ี   
  

𝑛 =
𝑝 (1 − 𝑝)𝑧2

𝑒2
 

ซ่ึงในท่ีน้ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  p = สัดส่วนของประชากร (กรณีไม่ทราบสัดส่วน p = 0.5) 
  e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
  Z = ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั (ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96)   

แทนค่า 𝑛 =
.5(1−.5)1.962

.052  

 𝑛  = 384.16 
  

ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้385 ตวัอยา่งและเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรเป้าหมาย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็น 
การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ โดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและ
วิธีการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 385 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน า
แบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูป 
 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด 
โดยผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 
2564 – 31 มกราคม 2564 และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามา
ลงรหสัตวัเลขส าหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน
น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั
ได ้
 และการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความ
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แตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner 
Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.97 ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 34.03 ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
57.41 รองลงมาคือ มีอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.97 มีอายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
8.31 ตามล าดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.56 
เท่านั้น ในดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 69.09 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.62 ดา้นสถานภาพสมรส 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมาคือ มีสถานภาพ
สมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 31.17 และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมาคือ ระหวา่ง 
25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระหวา่ง 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.58 
ตามล าดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.56 และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่าง 
ๆ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.40 อยู่
ในระดบัส าคญัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.76 อยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.52 อยูใ่นระดบัส าคญัมาก ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.32 อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.18 อยูใ่นระดบัส าคญัปาน
กลาง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.15 อยูใ่น
ระดบัส าคญัปานกลางตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัอาจจะซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.28 และเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด พบวา่ หากท่านเป็น
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เจา้ของ/ผูค้รอบครองรถยนตท์่านจะตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจมากนอ้ยเพียงใด มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.73 ใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่ซ้ือแน่นอน รองลงมาคือ แมว้า่ประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจจะมีราคาสูงขึ้น แต่ท่านก็จะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มี
ค่าเฉล่ีย 4.59 ใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่ซ้ือแน่นอน และท่านจะเลือกซ้ือหรือต่อประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจจากตวัแทน/สาขาของบริษทัประกนัภยัท่ีท่านคุน้เคย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
3.51 ใหร้ะดบัการตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่อาจจะซ้ือ ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
 2. อาย ุผูต้อบแบบสอบถาม มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 
36-45 ปี ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี อายรุะหวา่ง 46-55 ปี และอาย ุ56 ปีขึ้นไป ตามล าดบั  
 3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รองลงมา
คือ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และล าดบัสุดทา้ยคือการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
 4. สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด รองลงมาคือ สมรส/อยู่
ดว้ยกนั และล าดบัสุดทา้ยคือ หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
15,001-25,000 บาท รองลงมาคือ ระหวา่ง 25,001-30,000 บาท ระหวา่ง 30,001-35,000 บาท นอ้ย
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กวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ระหวา่ง 35,001-40,000 บาท และ มากกวา่ 40,000 บาทขึ้นไป 
ตามล าดบั 
 ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดว้ยวิธี 
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA พิจารณาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่รายได ้
เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นตวัช้ีวดัถึงความสามารถในการ
เลือกประเภท รูปแบบ หรือความคุม้ครองของกรมธรรมท่ี์แตกต่างกนั เพราะการคุม้ครองภยัท่ีมาก
ขึ้นก็ยอ่มมีค่าเบ้ียประกนัสูงขึ้นตามไปดว้ย โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียในช่วง 35,001-40,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจซ้ือในระดบัท่ีสูงกวา่ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
ผูท่ี้รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 15,001-25,000 บาท ผูท่ี้รายไดเ้ฉล่ีย 25,001-30,000 บาท ผูท่ี้มีรายได ้
30,001-35,000 บาท รวมไปถึงผูท่ี้รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 40,000 บาทขึ้นไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิมล  
แซ่ตั้ง (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลไม่ เกิน 7 คนใน จ.นนทบุรี พบวา่ จากผลการศึกษาท่ีวา่ รายไดสุ้ทธิต่อเดือน มีผลต่อ
การท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในจงัหวดันนทบุรี 
อาจเป็นเพราะผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เห็นถึงความส าคญัของกรมธรรมใ์นการชดใชค้่า
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัรวมทั้งปัจจุบนัค่าเบ้ียประกนัภยัก็ไม่สูงมากนกั 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ ประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการมี
การรับรู้และใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีบริษทัประกนัภยัน ามาใชส้ร้างกล
ยทุธ์เพื่อน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ขณะท่ี พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 



13 

 

ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ แต่อยา่งใด  
 ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย ์(2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ทั้ง 30 ตวัแปร สามารถจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 5 ปัจจยัใหม่ และเม่ือน าปัจจยั
ทั้ง 5 น้ีมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ ถดถอย (Beta 
Coefficients) มีเพียง 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทั 
ส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคคลและความเหมาะสมของค่าเบ้ียประกนั ปัจจยั ดา้นการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพและการมีของสมนาคุณแก่ลูกคา้ และปัจจยัดา้นความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่ือโฆษณา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ การตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของประชากรในกรุงเทพหานคร ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้น ผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะต่อผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์เพื่อจะไดน้ าผลการ
ศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นนธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามส าคญักบัผลิภณัฑแ์ละบริการท่ีครอบคลุมความเสียหาย และเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมี
ช่ือเสียง น่าเช่ือถือ 
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