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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรถยนตแ์ละลกัษณะการขบัข่ี โดยจาํแนกตามกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม
และผูซ้ื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และศึกษาปัจจัยในการตดัสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์
รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดย
แบ่งเป็นผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 200 คน และ ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ 200 
คน และใชส้ถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูซ้ื้อทั้งสองกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ย ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม และ 
ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ โดยผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมมองว่าปัจจยั
ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยัมีความสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์โดยมีความเห็นว่า
อตัราเบ้ียประกันภยัรูปแบบใหม่มีอตัราท่ีสูงเกินความจาํเป็นเม่ือเทียบกับกรมธรรม์ประกันภยั
รถยนตท่ี์ทาํอยู ่ซ่ึง อาจเน่ืองดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พฤติกรรมในการขบัข่ีรถยนต ์ระยะทาง
ในการขบัข่ีในแต่ละวนั จาํนวนคร้ังในการประสบอุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ 

ผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่มองว่า ปัจจยัดา้นความคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึนต่อรถคนัเอา
ประกันภัยสืบเน่ืองจากการชนกับยานพาหนะทางบก มีความสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ โดยมีความเห็นว่าความคุม้ครองต่อรถคนัเอาประกนัมีความสาํคญั
ต่อการขบัข่ีรถยนต์ในปัจจุบนั อีกทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น อตัราเบ้ียประกนัภยั เง่ือนไขการตรวจ
สภาพรถยนต์ ลกัษณะของทุนซ่อมและทุนหายท่ีกาํหนดได้ตามใจ ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
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ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ส่งผลให้มีทางเลือกในการทาํประกันภัย
รถยนตม์ากยิง่ข้ึน ตรงกบัลกัษณะการขบัข่ีส่วนบุคคลมากยิ่งข้ึน และเหมาะสมกบัความจาํเป็นของ
แต่ละบุคคลมากข้ึนดว้ย 

ถึงแมว้่าผูซ้ื้อทั้งสองกลุ่มจะมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์เช่น ตวัแทนและนายหนา้ประกนัภยั การบริการของบริษทัประกนั
วินาศภยั การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัวินาศภยั การรับรู้ขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ อีกทั้งความทนัสมยัของรถยนตแ์ต่ละประเภท รูปแบบของพลงังานทางเลือก ก็เร่ิม
มีบทบาทและมีส่วนสําคัญท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใด เพื่อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด 
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This research had the objectives to compare the difference of personal factors, 

car-related  factors  and  driving  characteristics  between  customers  who  bought 

traditional automobile insurance policies and new automobile insurance policies and 

to  study  the  factors  that  had  the  decision-making  of  new  and  traditional  automobile 

insurance policies by quota sampling by dividing 200 buyers of traditional automobile 

insurance policies and 200 buyers of new insurance policies by using Chi square Test. 

From  the  research  result  it  was  found  that  the  two  sample  groups  which 

included  traditional  insurance  policies  and  buyers  of  new  insurance  policies  had 

different opinions regarding the factors that had the influence to decision-making of 

new insurance policies. Buyers  of  traditional  automobile insurance policies saw that 

insurance premium rate was the most important in decision-making to buy automobile 

insurance  by  seeing  that  new  automobile  insurance  premium  rate  was  too  high 

comparing to the insurance policy that they were having which might be from other 

related factors such as driving behavior, daily driving distance, number of accidents 

which were supporting factors to buy automobile insurance. 

Buyers  of  new  automobile  insurance policies  saw  that  factors  on  additional 

protection  per  insured  car  from  crashing  with  land  vehicle  was  the  most  important 

thing  in  decision-making  to  buy  new  automobile  insurance  policies.  They  saw  that 

protection  per  insured  car  was  important  to  driving  cars  nowadays  and  there  were 

other factors including insurance premium, car checking condition, characteristics of 
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repair cost and loss cost that could be specified at will.  These were supporting factors 

for consumers to buy new automobile insurance policy and to create more choices in 

making  motor  insurance  policies  and  to  be  more  appropriate  to  personal  driving 

characteristics and suitable to the need of each group of people. 

Even  though,  the  two  sample  groups  had  different  opinions  but  there  were 

many  other  factors  that  had  the  influence  to  the  decision-making  to  buy  automobile 

insurance policies such as insurance agent and broker, service of insurance company, 

advertisement, credibility of insurance company, information awareness of consumer 

etc.  Moreover,  the  advancement  of  each  type  of  car  and  alternative  energy  format 

started to have a role and important part that caused consumers to choose and buy any 

kind of automobile insurance policies so as to be suitable for them the most. 
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       การขบัข่ีรถยนต ์
5.1  สรุปผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษากบัการตดัสินใจ 48 
       ซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

 
 
 

 



 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที ่                                                                                                                                          หน้า 
 

1.1  แนวโนม้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงและค่าสินไหมทดแทนของการประกนัภยั 3 
       รถยนต ์ภาคสมคัรใจ 
2.1  ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค   16 
3.1  กรอบแนวคิด   25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  

อุบติัเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสําคญัของทุกประเทศในแต่ละปีอุบติัเหตุ
จราจรทางบกทาํให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงัทาํให้มีผูทุ้พพลภาพอีก
มากมายก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซ่ึงไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัผูป้ระสบภยัและ
ครอบครัวเท่านั้นแต่ยงัก่อให้เกิดความสูญเสียและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเป็นมูลค่า
มหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและกฎหมายทั้งน้ี ยงัไม่รวมถึงผลกระทบจากการ
สูญเสียโอกาสการขาดผูอุ้ปการะและผลกระทบทางจิตใจของครอบครัวผูสู้ญเสีย จึงอาจกล่าวไดว้่า
อุบติัเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าความเสียหายต่อประเทศชาติ 

 
ตารางที ่1.1  การเปรียบเทียบผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากคดีอุบติัเหตุจราจรทางบกช่วงปี    

พ.ศ. 2550  ถึง ปี พ.ศ. 2554 
 

 อุบัติเหตุ 
(คร้ัง) 

ผู้เสียชีวติ 
(คน) 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

พ.ศ. 2550 101,752 12,492 79,029 91,521 
พ.ศ. 2551 88,689 11,561 71,059 82,620 
พ.ศ. 2552 84,806 11,048 61,996 73,044 
พ.ศ. 2553 74,021 7,159 33,723 40,882 
พ.ศ. 2554 68,582 9,195 16,564 25,759 

รวม 417,850 51,455 262,371  
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จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า แม้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 แนวโน้มของจํานวน

ผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนจากการจราจรทางบกจะมีแนวโน้มลดลง แต่หากพิจารณาที่

จํานวนของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจะพบว่า ยังมีจํานวนสูงมาก  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสถิติจํานวนจํานวนรถยนต์ท่ีขอจดทะเบียนใหม่จากกรมการขนส่งทาง

บกทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2554 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 จะพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในอนาคตปริมาณรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่อง

ตามความต้องการของประชาชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ตารางที่ 1.2  สถิติจํานวนรถยนต์ท่ีขอจดทะเบียนใหม่จากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2554 

 

ปี กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค ทั่วประเทศ ร้อยละ 

(เพิ่ม,ลด) 

2549  738,967   2,006,353   2,745,320   -0.1  

2550  684,366   1,723,136   2,407,502   -12.3  

2551  695,234   1,866,710   2,561,944   6.4  

2552  606,901   1,685,140   2,292,041   -10.5  

2553  774,589   2,106,144   2,880,733   25.7  

2554  811,352   2,347,974   3,159,326   9.7  

 

แหล่งที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร กระทรวงคมนาคม, 2555. 

  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ. 2535 ได้ตราขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย

และอนามัยอย่างทันท่วงทีและเป็นหลักประกันว่าสถานพยาบาลทุกแห่งที่รักษาผู้ประสบภัยจากรถ

จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ธุรกิจประกันภัยมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหายของผู้ประสบภัยซึ่งนอกจากจะเป็นการ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถและครอบครัวแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระของ

รัฐบาลด้านสวัสดิการสงเคราะห์อีกด้วย ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันจึงมีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดีต

โดยการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็ น
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เครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง

การเงินกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีนํามาซึ่งความสูญเสียไม่ว่า จะเป็นร่างกายชีวิต และ

ทรัพย์สินของตนเอง หรือแม้แต่บุคคลอันเป็นที่รักก็ตามยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความ

เสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้ทําประกันภัยไว้ก็จะได้รับชดใช้ให้ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยจึงเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคง

พื้นฐานแก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการเงินที่มีศักยภาพสูงในการ

ระดมเงินออมจากครัวเรือนภายในประเทศเพื่อนําไปจัดสรรลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ อันเป็ น

การขยายขีดความสามารถในการผลิตของประเทศและก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานและการ

ขยายตัวของระดับรายได้ประชาชาติ (สินีนาฏ ทักษิณาสถิต, 2550)  

 

 
 

ภาพที่ 1.1  แนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจ 

 

จากสถิติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีรถยนต์ทั่วประเทศถูก

โจรกรรมจํานวน 4,828 คัน แต่สามารถจับกุมผู้กระทําผิดกรณีดังกล่าวและพบรถยนต์ท่ีถูก

โจรกรรมได้เพียง 387 คัน (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2553) จากข้อมูลดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าสถิติ

การโจรกรรมรถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี ต่อๆไปเนื่องจากอัตราส่วนของรถยนต์ท่ีถูก

โจรกรรมกับรถยนต์ท่ีสามารถยึดคืนกลับมาได้มีจํานวนน้อยมากทําให้กลุ่มมิจฉาชีพไม่เกรงกลัว

การถูกจับกุมและมีแนวโน้มกระทําการโจรกรรมรถยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นเจ้าของรถยนต์ส่วน
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ใหญ่พยายามหาทางที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยหาอุปกรณ์กันขโมยต่างๆ มาใช้กับรถยนต์ของ

ตนเองและรวมถึงการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้เจ้าของรถยนต์

มีหลักประกันความสูญเสียจากการถูกโจรกรรมอัคคีภัยและอุบัติเหตุจราจรด้วยจากสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นทําให้การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่

เนื่องด้วยรูปแบบการประกันภัยรถยนต์น้ัน ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความ

สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ท่ีมีปริมาณรถยนต์สูงที่สุด  

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ เป็นการประกันภัยรถยนต์ท่ีได้รับการพัฒนา

และเพิ่มเติมมาจากการประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม โดยกําหนดให้เป็นการประกันภัยรถยนต์

ประเภท 5 ซ่ึงมีลักษณะของเงื่อนไขความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

ของผู้บริโภคมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีบริษัทประกันวินาศภัยออกแบบ

นั้น มีช่ือของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไปเพื่อสร้างความแตกต่างและการดําเนินงานทางการตลาด

ของแต่ละบริษัท 

จากสถิติอุบัติเหตุ จํานวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งแนวโน้มธุรกิจ

ประกันภัยรถยนต์ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคที่เคยซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม

ท่ีบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศได้มีการพัฒนามาจากการประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม โดย

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในการกําหนด

นโยบาย การวางแผนและกําหนดรูปแบบการประกันภัยรถยนต์และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ

ลักษณะการขับขี่ โดยจําแนกกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูป

แบบเดิม 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม 
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1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ได้ทราบถึงแนวโน้มและลักษณะความต้องการรูปแบบการประกันภัยรถยนต์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคของธุรกิจประกันวินาศภัย 

1.3.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับบริษัทประกันวินาศภัยในการระบุกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มี

โอกาสที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

 

1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นจากกิจกรรมทาง

การตลาดและปัจจัยภายในของผู้บริโภคโดยแสดงออกในรูปของการตอบสนองการบริโภคสินค้าที่

กําหนด 

 การประกันภัยภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) กําหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ทําประกันภัยเพื่อคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยซึ่งได้แก่ ผู้ขับขี่ผู้โดยสารผู้ประสบจากรถยนต์ท่ีมิได้โดยสารหรือขับขี่รถ 

 ลูกค้าผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงไว้กับบริษัท

ประกันภัยและหากเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ขึ้นกับวัตถุท่ีทําประกันภัยไว้สามารถจะเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนได้จากบริษัทประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริง 

 บริษัทประกันภัยรถยนต์ หมายถึง บริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถทั้งที่เป็นสาขาของบริษัทประกันภัยจากส่วนกลาง

หรือสํานักงานตัวแทนประกันวินาศภัย 

 ผู้ใช้รถยนต์ หมายถึง เจ้าของหรือผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกได้แก่รถเก๋งรถนั่ง

สองแถวรถตู้โดยสารรถกระบะบรรทุก 

 รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถเก๋งส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกเล็กที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้

ให้บริการสาธารณะ 

การประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้พิจารณาเลือก

ทําประกันภัย กับบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต ซ่ึงจะคุ้มครองทรัพย์(รถยนต์) การบาดเจ็บการ

เสียชีวิต รวมทั้งการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย เมื่อเกิดอุบัติภัยนอกเหนือจากการ

ประกันภัยภาคบังคับ 
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 ค่าเบี้ยประกัน หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้องจ่ายต่อปีใน

การทําประกันภัยรถยนต์ 

 ทุนประกัน หมายถึง วงเงินคุ้มครองความเสียหายสูงสุดต่อรถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุสูญหาย

หรือไฟไหม้ 

 ค่าเสียหายส่วนแรก หมายถึง จํานวนเงินค่าเสียหายในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลง

รับผิดชอบเองในกรณีท่ีเกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถ ค่าเสียหายส่วนแรกแบ่งได้ 2 

ประเภทคือ ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ และความเสียหายส่วนแรกในกรณีผิดสัญญา 

 ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น 

นํ้ามัน ก๊าซ หรือกําลังไฟฟ้ า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด และ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยโดยจําแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 2.1   ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 

 2.2   การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ 

 2.3   พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

2.4  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 2.5  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ 

  

2.1.1  ประเภทความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ 

การประกันภัยรถยนต์จําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) 

หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ท่ีถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสีย

ของชีวิต ร่างกายของบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับ

ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม 

2.1.1.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) หมายความ

ถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือ ผู้ขับขี่

รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด 

 

 2.1.2  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

2.1.2.1  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
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1) กรมธรรม์แบบไม่ระบุช่ือผู้ขับขี่ (Un-Named Driver) เป็นกรมธรรม์ท่ี

คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ท่ีผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัย 

2) กรมธรรม์แบบระบุช่ือผู้ขับขี่ (Named  Driver) เป็นกรมธรรม์ท่ีนําเอา

อายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัย

ซ่ึงผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรมธรรม์แบบนี้ผู้

เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุช่ือผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน 

2.1.2.2 ประเภทความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท 

   1)   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

 (1)  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ

ผู้โดยสารในรถ 

 (2)  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 (3)  ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

 (4)   ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอา

ประกันภัย 

   2)   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2  

 (1)  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ

ผู้โดยสารในรถ 

 (2)  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 (3)   ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอา

ประกันภัย 

   3)   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

 (1)  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ

ผู้โดยสารในรถ 

 (2)  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

   4)   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 

 (1)  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
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ตารางที่ 2.1  ประเภทความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 

ประเภท

การ

ประกันภัย 

ความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก 

รถคันเอา

ประกันภัย 
ภัยพิเศษ 

ทรัพย์สิน บุคคล 
สูญ

หาย 

ไฟ

ไหม้ 

การ

ชน 

อุบัติเหตุ

ส่วน

บุคคล 

ค่า

รักษาพยาบาล 

ประกัน

ตัวผู้

ขับขี่ 

ภัย

ก่อ

การ

ร้าย 

1          

2          

3          

4             

 

จากตารางที่ 2.1 ความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบเดิม ทําให้

ทราบถึงความแตกต่างของการประกันภัยแต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัย

รถยนต์ประเภท 1 กับ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

 

2.2  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ 

 

 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ เป็นการประกันภัยรถยนต์ท่ีได้รับการพัฒนา

และเพิ่มเติมมาจากการประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม โดยกําหนดให้เป็นการประกันภัยรถยนต์

ประเภท 5 ซ่ึงมีลักษณะของเงื่อนไขความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

ของผู้บริโภคมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีบริษัทประกันวินาศภัยออกแบบ

นั้น มีช่ือของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไปเพื่อสร้างความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ตามลักษณะประเภทของความคุ้มครอง สามารถจําแนกประเภทของการ

ประกันภัยรูปแบบใหม่ได้ ดังนี้ 

 2.2.1   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทกําหนดเงื่อนไข 

 2.2.2   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 

 2.2.3   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ 
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 2.2.1  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทกําหนดเงื่อนไข 

เป็นการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีลักษณะเงื่อนไขความคุ้มครองเหมือนกับการ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทุกข้อ แต่ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกเงื่อนไขได้ตามที่ผู้บริโภค

ต้องการ โดยเงื่อนไขที่สามารถกําหนดในกรมธรรม์ จะส่งผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย เพื่ออํานวย

ความสะดวกและนําเสนอรูปแบบการประกันภัยตามความสามารถในการชําระเบี้ยของผู้บริโภค

มากที่สุด โดยลักษะเงื่อนไขที่กําหนด ผู้วิจัยสามารถจําแนกได้ ดังนี้ 

2.2.1.1 เงื่อนไขการกําหนดความรับชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เป็ น

การให้ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบ จ่ายค่าซ่อมรถยนต์เมื่อรถยนต์เกิด ความเสียหาย ในกรณีท่ีเกิด

การชนขึ้นจริง แต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้บริษัทที่รับประกันภัยทราบได้ หรือกรณีท่ี

ไม่ได้เกิดจากการชนหรือควํ่า เช่น จอดรถไว้ข้างถนนแล้วมาพบภายหลังว่ารถถูกชน กันชนท้าย

และตัวรถเกิดความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท กรณีน้ี ผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบ

ในการจ่ายค่าเสียหาย 1,000 บาท ส่วนอีก 9,000 บาท บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าเสียหายดังกล่าว 

กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก คือ 

1)  เกิดการชนกับรถ (ทุกประเภท) และไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของรถ

คู่กรณีได้ เช่น ทะเบียนรถ 

2)   เฉี่ยวกิ่งไม้ต้นไม้ หรือวัตถุใดๆ ท่ีทําให้รถเกิดรอยครูด หรือรอยขีดข่วน 

3)   รถเกิดการไถลตกข้างทาง 

4)   ถูกขีดข่วน หรือ โดนกลั่นแกล้ง 

5)   โดนหิน หรือวัตถุอ่ืนๆ กระเด็นใส่ หรือตกใส่รถ ทําให้พ้ืนผิวสีของ

รถเสียหาย 

6)   ถูกสัตว์กัดแทะจนเกิดรอยขีดข่วน 

7)   ถูกละอองสีหรือปูน วัสดุอ่ืนๆ ตกใส่ โดยไม่ทราบผู้กระทํา 

8)   ตกหลุมและครูดไปกับพื้นถนน ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถ 

9)   ไม่สามารถแจ้งลักษณะการเกิดเหตุได้ชัดเจน 

10)  ไม่สามารถแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ท่ีรถได้รับความเสียหายได้อย่าง

ชัดเจน 

11)  ถูกทุบกระจกรถ โดยไม่สามารถแจ้งคู่กรณีหรือผู้ท่ีกระทําได้ 
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กรณีท่ีผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก คือ 

   1)  ชนคน สุนัข และสัตว์อ่ืนๆ  

   2)  ชนเสา ประตู รั้ว ต้นไม้ เสาไฟฟ้ า กําแพง หรือวัตถุอ่ืนๆ จนทําให้ตัว

รถและอุปกรณ์ต่างๆ บุบ แตก ร้าว อย่างชัดเจน 

   3)  ชนราวสะพาน ขอบทาง ทางเท้า หรือกองดิน ทําให้รถมีรอยบุบยุบ 

   4)  พลิกควํ่า พลิกตะแคง ตกข้างทาง 

   5)  ถูกโจรกรรม ลักทรัพย์อุปกรณ์ภายในรถ 

   6)  ไฟไหม้ตัวรถและอุปกรณ์ภายในรถ 

   7)  กระจกรถแตก ร้าว โดยสามารถแจ้งสาเหตุของการแตกร้าวนั้นได้ 

   8)  ภัยนํ้าท่วม และลมพายุ 

2.2.1.2 เงื่อนไขการกําหนดกรมธรรม์ตามลักษณะการใช้งานรถยนต์ของผู้บริโภค

โดยมีข้อกําหนดคือ ต้องตรวจสภาพรถและจดบันทึกเลขไมล์ โดยที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานรถยนต์

ได้ไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อวัน หรือ เฉลี่ยการใช้งานแล้วไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อปี ข้ึนอยู่กับบริษัทประกัน

วินาศภัยจะกําหนดเช่น ประกันภัยตามไมล์ 

2.2.1.3 เงื่อนไขการกําหนดกรมธรรม์ตามลักษณะการกําหนดทุนประกันภัย โดย

เป็นการประกันภัยที่ผู้บริโภคสามารถเลือกจํานวนทุนประกันภัยได้ตามที่ต้องการโดยอัตราเบี้ย

ประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะทุนประกันภัยที่กําหนด ซึ่งรูปแบบกรมธรรม์แบบนี้ เช่น 

ประกันภัยตามใจ 

  

2.2.2   กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 

เป็นกรมธรรมประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะภัย โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการประกันภัย

รถยนต์ประเภท 2 โดยให้ความคุ้มครอง 

2.2.2.1 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก 

2.2.2.2  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.2.2.3  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ 

2.2.2.4  ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรณีท่ีชนกับยานพาหนะทาง

บก (ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามัน 

ก๊าซ หรือ กําลังไฟฟ้ า และ รวมถึง รถไฟ รถพ่วง รถราง) 

 

 2.2.3  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ 

เป็นกรมธรรมประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะภัย โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการประกันภัย

รถยนต์ประเภท 3 โดยให้ความคุ้มครอง 
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2.2.3.1 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก 

2.2.3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

2.2.3.3 ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรณีท่ีชนกับยานพาหนะทาง

บก (ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามัน 

ก๊าซ หรือ กําลังไฟฟ้ า และ รวมถึง รถไฟ รถพ่วง รถราง) 

 

2.3  พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 

 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า (The Behavior and Customer 

Need) เป็นสิ่งสําคัญที่นักการตลาดจะต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพราะพฤติกรรมและความ

ต้องการจะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจ 

พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นนักการตลาดจะต้องศึกษาและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ซ่ึงพฤติกรรมและความต้องการ

สามารถสรุปได้ดังนี้ (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2549) 

 1)   คํานึงถึงความสะดวกสบาย การที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสําหรับการบริการที่

ดีกว่า ธุรกิจจึงต้องปรับการบริการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ดีกว่า 

 2)   ต้องการความรวดเร็ว ปัจจุบันความรวดเร็วเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

เนื่องจากคนมีเวลาเร่งรัด ดังนั้น ถ้าหากเลือกได้ลูกค้าจะเลือกใช้บริการที่เร็วกว่าแทน อย่างเช่น การ

ท่ีคนนิยมเดินทางโดยเครื่องบินเพราะรวดเร็วและไม่เสียเวลา ทําให้เกิดสายการบินต้นทุนตํ่า หรือ

ลูกค้าธนาคารนิยมใช้บริการตู้เอทีเอ็ม ทําธุรกรรมต่างๆ เนื่องจากต้องการความรวดเร็วนั่นเอง 

 3)   คํานึงถึงสุขภาพ การที่คนหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ทําให้เกิดธุรกิจ

บริการเก่ียวกับสุขภาพขึ้นมากมาย เช่น นวดเพื่อสุขภาพ สถานบริหารร่างกาย 

 4)   ความต้องการบริการแบบครบทุกอย่างในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

 จะเห็นได้ว่าบริการแบบครบทุกอย่างในขั้นตอนเดียว กําลังเป็นที่นิยมสําหรับ

ผู้บริโภคยุคปัจจุบันเพราะทําให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลง 

 กระบวนการซื้อบริการ (The Purchase for Services) มีลักษณะเป็นกระบวนการ

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอน ก่อนการซื้อ (The Pre Purchase Stage) ขั้นตอนขณะซื้อ (The 

Service Encounter Stage) และขั้นตอนหลังการซื้อ (The Post Purchase Stage) 

1)  ขั้นตอนก่อนการซื้อ (The Pre Purchase Stage) 

  ขณะที่คนมีความต้องการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เขาจะค้นหาข้อมูล 

เพื่อประเมินทางเลือกผู้ขายบริการ โดยพิจารณาจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปรึกษาเพื่อน 
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ครอบครัว หรือลูกค้าอื่น ๆ ท่ีเคยใช้บริการ ตลอดจนการไปเยี่ยมชมถึงสถานที่บริการ เพื่อทําการ

เปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบริการ 

2)  ขั้นตอนขณะซื้อ (The Service Encounter Stage) 

หลังจากลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อบริการไปแล้ว การพบปะกันเพื่อขายบริการอาจเป็ น

การพบกันของพนักงานกับลูกค้า หรือการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบริการอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ในกระบวนการการบริการที่มีการติดต่อระดับสูง เช่น 

โรงแรม โรงพยาบาล ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น ในระหว่างการส่งมอบบริการจะมี

ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการ  

  3)  ขั้นตอนหลังการซื้อ (The Post Purchase Stage) 

  เมื่อลูกค้าได้รับบริการไปแล้วเขาจะทําการประเมินคุณภาพบริการโดยการ

เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาต้องการกับความคาดหวังที่เขาจะได้รับ ถ้าลูกค้าได้รับความพึงพอใจตาม

ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวัง เขาจะซื้อซํ้า และกลายเป็นลูกค้าที่ซ้ือสัตย์ตลอดไป ถ้าบริการ

ไม่เป็นไปตามความต้องการ เขาก็จะเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นในอนาคตต่อไป 

 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

นภัส พรายจันทร์ (2551)  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึง

ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่าง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้

เหมาะสม เมื่อผู้ซ้ือได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึก

คิดของผู้ซ้ือและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซ้ือที่เป็ น

เป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับนักการตลาดคือทราบความต้องการและลักษณะลูกค้า เพื่อที่จะจัด

ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆกระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซ้ือที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง

ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคมปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

โดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน

สังคมหนึ่ง (Stanton and Futrell, 1987: 664) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและ

กําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่นวัฒนธรรมเป็นสิ่งกําหนดความต้องการและ

พฤติกรรมของบุคคลซึ่งนักการตลาดต้องคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กําหนดโปรแกรมการตลาด 
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 (1)  ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็น

ระดับฐานะที่แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกในแต่ละสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้น

สังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ชั้นสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 ระดับ และ

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 6 ระดับ ลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมีดังนี้ 1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกัน

มีแนวโน้มที่จะประพฤติเหมือนกันและบริโภคคล้ายคลึงกัน 2) บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือตํ่าตาม

ตําแหน่งที่ยอมรับในสังคมนั้น 3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ตําแหน่งหน้าที่

หรือบุคลิกลักษณะ 4) ชั้นสังคมเป็นลําดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันและบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นสังคม

ให้สูงขึ้นหรือตํ่าลงได้ 

2)   ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน และมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและ 

สถานะของผู้ซ้ือ 

 (1)  กลุ่มอ้างอิง (Reference  Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 

กลุ่มนี้จะมีอิทธิพล ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary  Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน

กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary  Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพและร่วม

สถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านการเลือก

พฤติกรรมและการดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต้องการให้

เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล 

 (2)  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อ

ทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

การขายสินค้าอุปโภคจะต้องคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่ น หรือยุโรป

ซ่ึงจะมีลักษณะแตกต่างกัน 

 (3)   บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม 

เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การ และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกัน

ในแต่ละกลุ่ม ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้คิด

ริเริ่ม ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 

3)   ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal  Factors) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาส

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล  
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4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological  Factor) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อและการใช้สินค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วย 

การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซ่ึงกระตุ้นให้บุคคล

ปฏิบัติ (Stanton and Futrell, 1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัย

ภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดความต้องการ 

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง ความต้องการที่ได้รับ

การกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย (Stanton 

and Futrell, 1987:  649) 

  

 2.3.1  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นลําดับขั้นตอนในการ ตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค จากการสํารวจรายงานของผู้บริโภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบว่าผู้บริโภค

ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Kotler, 2003: อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

1)  การรับรู้ความต้องการ (Need  Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการ ภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจาก    สิ่ง

กระตุ้น ความต้องการที่เป็นความปรารถนาอันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดถึง

ระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น 

2)  การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ 

และสิ่งที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความ

พอใจทันที แต่ในบางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ความ

ต้องการจะถูกจดจําไว้เพื่อหาทางสนองความต้องการในภายหลัง จนเกิดความตั้งใจให้ได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น เขา

จะพยายามค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

3)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูล

มาแล้วจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ โดยจะกําหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อวัด

และเปรียบเทียบคุณค่าส่วนประสมการตลาดที่รวบรวมมา เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่ รายละเอียดของส่วน

ประสมการตลาดที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ เมื่อผู้บริโภคทําการประเมินค่าทางเลือกแล้ว

และมีทางเลือกที่สามารถยอมรับได้จํานวนหนึ่งไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด ผู้บริโภคจะพร้อมเข้าสู่

ขั้นตอนต่อไปคือ การซื้อหรือเช่าสินค้าและบริการ 
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4)  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภคกําหนด

ความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือกโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท่ี

เขาชอบมากที่สุด 

5)  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post  Purchase  Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้

ทดลองซื้อ หรือเช่าผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับความ

พอใจดังนั้น ระดับความพอใจภายหลังการซื้อเป็นเรื่องที่สําคัญ ซ่ึงหากผู้บริโภคมีความพอใจแล้ว ก็

จะทําให้เกิดการซื้อซํ้าในอนาคต 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค   

แหล่งที่มา:  Kotler and Armstrong, 1993.  

 

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคดังภาพที่ 2.1 

เป็นการศึกษาถึงลําดับในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทําให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจต่อ

พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคตั้งแต่กระบวนรับรู้ปัญหา จนสามารถที่จะทราบได้ถึงพฤติกรรม

ภายหลังจากที่มีการซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น 

 

 2.3.2  แบบจําลองพฤติกรรมของผู้บริโภค 

แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่

ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้

ผู้บริโภคเกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซ่ึ ง

เปรียบเสมือนกล่องดําที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค จะ

ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้บริโภค แล้วจะมีการตอบสนองของผู้บริโภค หรือ การ

ตัดสินใจของผู้บริโภค 

การรับรู้
ปัญหา 
Problem 
Recognition

การค้นหา
ข้อมูล 
Information 
Search

การประเมิน
ทางเลือก 
Evaluation  
of 

Alternatives

การ

ตัดสินใจซื้อ 
Purchase 
Decision

พฤติกรรม
ภายหลัง

การซื้อ

 Post 
Purchase 
Behavior
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ตารางที่ 2.2   แบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

Stimulus 

  กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภค 

Buyer’s Black Box 

  

การตอบสนอง

ของผู้บริโภค 

ทางการตลาด ส่ิงแวดล้อม  ลักษณะผู้ซ้ือ กระบวนการซื้อ   

ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม รับรู้ปัญหา  การเลือก

ผลิตภัณฑ์ 

ราคา เทคโนโลยี  สังคม แสวงหาข้อมูล  การเลือกตรา

ยี่ห้อ 

ช่องทางการจัด

จําหน่าย 

การเมือง  ส่วนบุคคล ประเมินทางเลือก  
การเลือกผู้ขาย 

การส่งเสริม

การตลาด 

วัฒนธรรม  จิตวิทยา ตัดสินใจซื้อ  
เวลาในการซื้อ 

    พฤติกรรมหลัง

การซื้อ 

 
จํานวนที่จะซื้อ 

 

แหล่งที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 82.  

 

 จุดเริ่มต้นของแบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค จะเริ่มจากสิ่งกระตุ้น 

(Stimulus) เพื่อทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการก่อนแล้วทําให้เกิดการตอบสนอง (Response) 

ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

2.3.2.1  สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกายและสิ่ง

กระตุ้นจากภายนอกโดยนักการตลาดสนใจและพยายามสรรสร้างสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้

ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ส่ิงกระตุ้นถือเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าซึ่งอาจใช้เหตุจูง

ใจด้านเหตุผลและใช้เหตุจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ส่ิงกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 

ส่วนคือ 

1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่

นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มีข้ึนโดยเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทาง

การตลาด 
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2)   สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของ

ผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ส่ิงกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่เศรษฐกิจเทคโนโลยี

การเมืองวัฒนธรรม 

2.3.2.2  กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ความรู้สึก

นึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่อาจทราบได้ จึงต้อง

พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย 

1)   ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s Characteristic) ลักษณะของผู้ซ้ือมี

อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ คือปัจจัยด้านวัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน

จิตวิทยา 

2)   กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ตราสินค้าผู้ขายเวลาในการซื้อและปริมาณการซื้อ 

 

2.4  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) มีข้อสมมติข้ันพื้นฐานดังนี้ 

1) มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่มีท่ีสิ้นสุด 2) ความต้องการที่จะมี

ความสําคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจะลําดับความสําคัญของความต้องการได้ (Hierarchy  of 

Needs) 3) บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือสําคัญมากกว่าก่อน 4) เมื่อบุคคลได้ส่ิง

ท่ีต้องการบําบัดความต้องการของตนแล้วความจําเป็นในสิ่งนั้นจะหมดไป 5) บุคคลจะเริ่มสนใจใน

ความต้องการสําคัญอย่างอื่นต่อไป ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดประเภทความต้องการตาม

ความสําคัญออกเป็น 5 ระดับ จากตํ่าไปสูง 

1)  ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน

เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร อากาศ นํ้าดื่ม ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ความต้องการยก

ย่อง และความต้องการทางเพศ 

2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety  Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า

ความต้องการเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการ

ความมั่นคงในการทํางาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจาก

อันตรายต่าง ๆ 

3)  ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) หรือความต้องการความรักและการ

ยอมรับ (Love and Belongingness Need) เช่น ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับ 
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4)  ความต้องการยกย่อง (Esteem  Needs) ซ่ึงเป็นความต้องการยกย่องส่วนตัว 

(Self Esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความ

พยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้รับการเคารพนับถือ

ความสําเร็จ ความรู้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมลีช่ือเสียงในสังคม สินค้าที่สนอง

ความต้องการในด้านนี้ ได้แก่บ้านหรูหรา รถยนต์ราคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ฯลฯ 

5)  ความต้องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization  Needs) 

เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขั้นนี้จะ

ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้

สําเร็จนักร้องหรือนักแสดงที่มีช่ือเสียง เป็นต้น 

 

2.5  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ศุถกิต เอื้อกฤดาธิการ (2551) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทําการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ซ้ือประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือประกันภัย

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 30-39 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ผู้ซื้อประกันภัยมีพฤติกรรม

การในการซื้อประกันภัยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัดเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการ

เลือกซื้อประกันภัยคือมีญาติหรือเพื่อนแนะนําบริษัทประกันภัย เหตุผลที่ซ้ือประกันภัยคือต้องการ

ได้รับการอํานวยความสะดวกและมีผู้ดําเนินการแทนเมื่อรถยนต์ประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

แหล่งข้อมูลที่รับรู้คือ เพื่อนหรือญาติ และซื้อจากสาขาของบริษัทประกันภัยจากการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์

กับประเภทกรมธรรม์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษารายได้และสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพบว่าด้านผลิตภัณฑ์และ

ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับประเภทกรมธรรม์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ส่วนด้านราคาและด้านสถานที่จําหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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 ภัทรากร บรรจงจัด (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณในการคํานวณหาค่าสถิติไคว์สแควร์เพื่อ วิเคราะห์และ

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจ ของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด จากข้อมูลแบบสอบถามจํานวน 250 ชุด พบว่า ผู้ทํา

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 20-50 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต้ังแต่ 10,000-40,000 บาทต่อเดือน และมี

สถานภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว ซ่ึงจะมีรถใช้งานประจําเพียง 1 คัน โดยเสียค่าเบี้ยประกันภัย

รถยนต์ประเภท 1 เป็นจํานวนเงินตั้งแต่ 10,000-20,000 บาทต่อปี หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี โดยติดต่อทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยตรงกับ

บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด ตามคําแนะนําของเพื่อน บุคคลที่รู้จักและญาติพ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทํากันประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของบริษัท สามัคคี

ประกันภัย จํากัด ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือ การได้รับการเตือนต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อย่างสมํ่าเสมอ 2) ปัจจัยทางด้านราคา คือ การได้รับความคุ้มครองจาก

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัย 3) ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้บริการ คือ 

การได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจากพนักงานเป็นอย่างดี    

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย คือ การได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี ต่ออายุถัดไป 

5) ปัจจัยทางสังคม คือ สมาชิกในครอบครัวเห็นความสําคัญของประกันภัยรถยนต์ 6) ปัจจัยส่วน

บุคคล คือ ความสําคัญของการทําประกันภัยรถยนต์ 7) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม คือ ผู้ท่ีใช้รถยนต์เป็ น

ประจําเห็นความสําคัญของการประกันภัยรถยนต์ 8) ปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ สร้างหลักประกันให้ผู้

เอาประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน 9) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงปัญหา คือ การเสียค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมรถยนต์เป็นจํานวนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่มีการทําประกันภัยรถยนต์ 10) ปัจจัยด้าน

ข้อมูล คือ การได้รับการเสนอการทําประกันภัยรถยนต์จากนายหน้าและตัวแทนบริษัท สามัคคี

ประกันภัย จํากัด 11) ปัจจัยด้านการประเมินผล คือ ความมีช่ือเสียงของบริษัทสามัคคีประกันภัย 

จํากัด และ 12) ปัจจัยด้านบริษัทประกันภัย คือ การตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์กับ บริษัทสามัคคี

ประกันภัย จํากัด เพราะบริษัทได้รับความรู้รายละเอียดในการทําประกันภัยรถยนต์จากนายหน้าและ

ตัวแทน และพนักงานเป็นอย่างดี 

 อารยา แสงเงิน (2546) ได้ทําการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ) กรณีศึกษา บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
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จําหน่าย และด้านส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจ

กล่าวได้ว่า ปัจจัยในด้านลักษณะทั่วไปของประชากรในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งรวม ถึงจํานวนของศูนย์บริการ 

จํานวนอู่ในเครือ และจํานวนตัวแทน นายหน้า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรองลงมาคือ ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคาตามลําดับ 

 ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทํา

ประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1)  ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขับรถยนต์ในช่วง

ระยะเวลา 4-6 ปี (ร้อยละ 31.00) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 ขับรถยนต์ทุกวัน (ร้อยละ

33.75) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ทําประกันภัยรถยนต์ 303 ตัวอย่างจาก 400 ตัวอย่าง มีการทํา

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ถึงร้อยละ 75.58 หรือ 229 ตัวอย่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ทํา

ประกันภัยรถยนต์ท่ีเหลือ 97 ตัวอย่างนั้น มีสาเหตุหลักที่ไม่ทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

เพราะเบี้ยประกันภัยสูงเกินไป และปัญหาเร่ืองการชดเชยเรื่องค่าเสียหาย 

2)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทําประกันภัยรถยนต์ คือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การให้บริการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความน่าเชื่อถือ ความ

สะดวกในการทําประกันภัย ความเหมาะสมระหว่างความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัย และ

ความสัมพันธ์และการบริการที่ดีของตัวแทน/นายหน้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทําประกันภัยรถยนต์

น้อยที่สุดคือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย 

3)  ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างจํานวนกว่าร้อยละ 

50.00 เห็นควรจะแยกเป็น 2 ฉบับระหว่าง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบภาคสมัครใจ และแบบ

ภาคบังคับนอกจากนี้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ควรจะครอบคลุมภัยได้ทุกประเภทโดยระยะเวลา

ในการคุ้มครองจะอยู่ใน 1 ปี (ร้อยละ 62.38 ) และวงเงินประกันภัยควรจะเป็ น 80% ของราคา

รถยนต์ขณะขอทําประกันภัย (ร้อยละ30.03) โดยที่เบี้ยประกันภัยควรจะเท่ากันทุกบริษัท 

 เบญจา สุวรรณสิงห์ (2543) ได้ทําการศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการประกันภัยรถยนต์ ของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

ประชาชนในเขตพื้นที่บางรัก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์ 

(ภาคสมัครใจ) ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายมี

ค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยในด้านลักษณะทั่วไป

ของประชากรในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท่ีแตกต่างกัน ไม่มี
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ผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ช่อง

ทางการจัดจําหน่ายซึ่งรวมถึงจํานวนของศูนย์บริการ  จํานวนอู่ในเครือ และจํานวนตัวแทน 

นายหน้า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคาตามลําดับ 

 ขวัญชัย กิตติไพศาลกุล (2543) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้ทําประกันภัยรถยนต์โดย

สมัครใจ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การเลือกทําประกันภัยแต่ละประเภท

ขึ้นอยู่กับรายได้และความพึงพอใจของผู้บริโภค  การทําประกันภัยรถยนต์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่

จะติดต่อกับบริษัทโดยตรง โดยได้รับอิทธิพลจาการแนะนําของเพื่อน บุคคลที่รู้จักและญาติเป็ น

ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการยอมรับความเสี่ยง

ในการดูแลรถยนต์ ปัจจัยย่อยด้านค่าเบี้ยประกันภัยต้องมีความเหมาะสม และปัจจัยย่อยด้านความ

สะดวกในการติดต่อเพื่อทําประกันภัยรถยนต์  

 ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันภัย

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังศึกษาความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการ

ประกันภัยรถยนต์ และลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ในอนาคตตามความคิดเห็นของผู้บริโภค 

รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการศึกษาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงข้อมูลที่ได้จาก

ผู้บริโภคโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ท่ี

ทําหรือเคยทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage  Sampling) และข้อมูลจากด้านผู้ประกอบการนั้น ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้จัดการหรือผู้บริหารงานด้านประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่กลุ่มตัวอย่างทํา

ประกันภัยด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับสูงต่อการ

ตัดสินใจทําประกันภัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ การไม่ต้องกังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การให้บริการที่ดีของ

บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย ความสะดวกใน

การทําประกันภัย ความเหมาะสมระหว่างความคุ้มครองกับเบี้ยประกันภัยและความสัมพันธ์และ

บริการที่ดีของตัวแทนหรือนายหน้า นอกจากนี้ยังพบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท

ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อการตัดสินใจทําประกันภัย ส่วนความรู้เกี่ยวกับ

การประกันภัยรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในระดับพอใช้ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความรู้พื้นฐานด้าน

ประกันภัยรถยนต์ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นส่วนใหญ่ สําหรับลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ใน

อนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ควรจะแยกออกเป็ น 2 

ฉบับ ระหว่างภาคสมัครใจกับแบบภาคบังคับ โดยต้องการให้มีความคุ้มครองที่สามารถครอบคลุม

ภัยได้ทุกประเภท สําหรับระยะเวลาในการคุ้มครองที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการคือ 1 ปี ณ 
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วงเงินประกันภัยที่ 80%   ของราคารถยนต์ขณะขอทําประกันภัย โดยเบี้ยประกันควรจะเท่ากันและ

วิธีการชําระเบี้ยประกันภัย อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างต้องการคือ ชําระผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิต 

นอกจากนั้นคนกลางหรือช่องทางในการทําประกันภัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากเป็นอันดับ

แรกคือ การทําประกันกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง โดยลักษณะของช่องทางหรือคนกลางที่

กลุ่มตัวอย่างต้องการติดต่อด้วยคือ ให้คําแนะนําและบริการที่ดี ส่วนสื่อในการโฆษณาที่กลุ่ม

ตัวอย่างคิดว่าควรจะมีการโฆษณาผ่านสื่อด้านโทรทัศน์ สุดท้ายคือ การบริการที่กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการ 

 

 

 



 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภค

ท่ีเคยซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิด 

3.2  ขอบเขตของการศึกษา 

3.3  การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง 

3.4  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

  

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 

- ซื้อประกันภัยรถยนต์รูป

แบบเดิม 

- ซื้อประกันภัยรถยนต์

รูปแบบใหม่ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้ 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับรถยนต์และพฤติกรรมการใช้

รถยนต์ 

- ประเภทรถยนต์ 

- อายุรถยนต์ 

- ยี่ห้อรถยนต์ 

- ขนาดของเครื่องยนต์ 

- ประวัติการทําประกันภัย 

- ลักษณะการขับขี่รถยนต์ 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิด 
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3.2  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 3.2.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

1) การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจรูปแบบเดิมคือ การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนโดย
ความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนตห์รือ ผูข้บัข่ีรถยนตโ์ดยไม่ไดเ้กิดจากการถูก
บงัคบัโดยกฎหมายแต่อย่างใดโดยประกอบด้วยการประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ประเภท 1 
ประเภท 2 ประเภท 3 และ ประเภท 4 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะและประเภทของความคุม้ครอง 

2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยการประภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภทกาํหนดเง่ือนไขความคุม้ครอง ประเภท 2+ และ ประเภท 3+ โดยเพิ่ม
เง่ือนไขความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรณีท่ีชนกับ
ยานพาหนะทางบก (ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถท่ีเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองยนต์ โดยใชพ้ลงังาน
เช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนั ก๊าซ หรือ กาํลงัไฟฟ้า และ รวมถึง รถไฟ รถพ่วง รถราง) อีกทั้งยงัมีประกนัภยั
รถยนตป์ระเภท1 (คุม้ครอง-คุม้ค่า) แบบประกนัตามไมล ์และ แบบประกนัตามใจ 

 
 3.2.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 

1) ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้
ประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ ขนาดของเคร่ืองยนต์ ประวติัการทาํประกันภัย และ 
ลกัษณะการขบัข่ีรถยนต ์

2) ตวัแปรตาม ประกอบดว้ยการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 
 3.2.3  ขอบเขตด้านพืน้ที ่

พื้นท่ีการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
 

 3.2.4  ขอบเขตด้านประชากร 
1) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมคัรใจรูปแบบเดิมและปัจจุบนัไดซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ 
2) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมคัรใจรูปแบบเดิมและยงัคงซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 
 

 3.2.5  ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บแบบสอบถามคือ วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 15 

มกราคม พ.ศ. 2555 
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3.3  การกาํหนดประชากรและการเลอืกตวัอย่าง 
 

3.3.1  ประชากร  
1) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมคัรใจรูปแบบเดิมและปัจจุบนัไดซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ 
2) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค

สมคัรใจรูปแบบเดิมและยงัคงซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 
 

3.3.2  ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือผู ้บริโภคท่ีเคยซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน ในการกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผูศึ้กษาจะเกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งจาํนวน 400 หน่วยตวัอยา่ง 
 

3.3.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) 
โดยแบ่งเป็นผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 200 คนและ ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ 
200 คน 
 

3.4  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ผูว้ิจยัไดจ้ดั
เรียงลาํดบัเน้ือหาของแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการจะศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบดว้ย 
 

3.4.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มี
คาํตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงขอ้เดียวมีคาํถามจาํนวน 6ขอ้ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.1  คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

1. เพศ Nominal  1  =   เพศชาย 

2  =   เพศหญิง 

2. อายุ Ordinal  1  =   20 ถึง 24 ปี 

2  =   25 ถึง 34 ปี 

3  =   35 ถึง 49 ปี 

4  =   50 ถึง 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา  Ordinal  1  =   ต่ํากว่าปริญญาตรี 

2  =   ปริญญาตรี 

3  =   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 

Ordinal  1  =   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

2  =   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

3  =   พนักงานบริษัทเอกชน 

4  =   นักลงทุน 

5  =  อ่ืนๆ 

5. สถานภาพ Ordinal 1  =   โสด 

2  =   สมรส 

3  =   แยกกันอยู่ / หย่าร้าง 

6. รายได้รวมของ

ครอบครัวต่อเดือน 

Ordinal  1  =   ต่ํากว่า10,000บาท 

2  =   10,001–20,000 บาท 

3  =   20,001–30,000 บาท 

4  =   30,001–40,000 บาท 

5  =   40,001–50,000 บาท 

5  =   50,001บาทขึ้นไป 
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3.4.2 พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและลกัษณะการขบัข่ีรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ระยะทางในการขบัข่ีแต่ละวนั ความเร็วในการขบัข่ีรถยนต ์
ประวติัการประสบอุบติัเหตุทางรถยนตใ์นช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และการขบัข่ีพร้อมผูโ้ดยสาร โดย
คาํถามทั้งหมดเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีคาํตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) 
และเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

 
3.4.3 ประวตัิการซ้ือประกนัภัยรถยนต์ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประวติัการซ้ือประกันภัยรถยนต์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 8 ขอ้ ไดแ้ก่ อายรุถยนตท่ี์ใช ้ขนาดของเคร่ืองยนต ์ยีห่อ้รถยนต ์ประเภทของ
รถยนต ์การซ้ือประกนัภยัรถยนต์ และ ลกัษณะประกนัภยัรถยนตท่ี์เคยซ้ือ การต่ออายุกรมธรรม ์
คาํถามทั้งหมดเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีคาํตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) 
และเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

 
3.4.4  ปัจจัยในการการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 
เป็นคาํถามเก่ียวกบัความสาํคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม

และรูปแบบใหม่มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตาม
ระดบัความสาํคญัของ Likert (Method of Summated Rating: Likert Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

จากนั้นผูศึ้กษาจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณเพ่ือกาํหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวิเคราะห์ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยผูศึ้กษาไดน้าํผลรวมของคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงจะใชค้ะแนน
เฉล่ียท่ีไดจ้ากขอ้มูลของตวัอย่างเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาแปลความหมายในการศึกษา จากสูตร
การคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (อจัฉรา พจนา, 2550) ดงัน้ี 

 
   อนัตรภาคชั้น =      พิสยั          
         จาํนวนชั้น 

   พิสยั = ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 
 
 
เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนน(ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2547) 
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.21-5.00   หมายถึง   มีระดับความสําคัญมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.41-4.21   หมายถึง   มีระดับความสําคัญมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61-3.40   หมายถึง   มีระดับความสําคัญปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.81-2.60   หมายถึง   มีระดับความสําคัญน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00-1.80   หมายถึง   มีระดับความสําคัญน้อยที่สุด 

 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างจํานวน 400 คน 

โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) กําหนดตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ท่ีซื้อประกันภัยรถยนต์ บริการรูปแบบใหม่จํานวน 

400 คนโดยแบ่งเป็นผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม 200 คนและ ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบ

ใหม่ 200 คน 

2) กําหนดสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาสุ่มเก็บข้อมูลจากผู้ใช้รถยนต์ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3) ออกแบบและจัดทําแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 

จํานวน 400 ชุด 

4) เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota 

Sampling) จนได้แบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ 

5) โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 15 

มกราคม พ.ศ. 2555 

 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

เมื่อผู้ศึกษาได้แบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนดไว้แล้ว ผู้ศึกษาจึงทําการตรวจสอบ

ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมด

มา ลงรหัส นําไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

(SPSS Version 18.0) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

3.6.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1)  สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 
(1) การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบาย

ค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 ลกัษณะ
การขบัข่ีรถยนต ์และตอนท่ี 3 ประวติัการซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(2) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อใชอ้ธิบายค่าของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

      
2)  การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัรถยนต ์และลกัษณะการขบัข่ี ระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และลักษณะการขับขี่ โดยจําแนกตามกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์

รูปแบบเดิมและผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยแบ่งเป็นผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม 200 คนและ ผู้ซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 200 คนซึ่งผลการวิเคราะห์ท่ีได้เป็นดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.2   การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.3   การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รถยนต์และการทําประกันภัยรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.4   การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

 4.5   การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1  ความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 256  64.0  

หญิง 144  36.0  
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (400 คน) ร้อยละ 
อาย ุ     

20-24 ปี 92 23.0 
25-34 ปี 157 39.3 
35-49 ปี 120 30.0 

  50-60 ปี 31 7.8 
การศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 76 19.0 
ปริญญาตรี 171 42.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 153 38.3 

สถานภาพ     
โสด 250 62.5 
สมรส 106 26.5 

  หมา้ย/หยา่ร้าง 44 11.0 
อาชีพ 

ขา้ราชการ 87 21.8 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 148 37.0 
ทาํธุรกิจส่วนตวั 113 28.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 31 7.8 
รับจา้ง 21 5.3 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 33 8.3 
10,001-20,000 บาท 71 17.8 
20,001-30,000 บาท 132 33.0 
30,001-40,000 บาท 49 12.3 
40,001-50,000 บาท 96 24.0 

  50,001 บาท ข้ึนไป 19 4.8 
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จากตารางท่ี 4.1 ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 
400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 36
อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม มีอาย ุ25-34 ปี ร้อยละ 39.3 รองลงมาคืออาย ุ35-49 ปี ร้อยละ 30 อาย ุ
20-24 ปี ร้อยละ 23 และอายุ 50-60 ปี ร้อยละ 7.8 ตามลาํดบั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
42.8 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.3 และตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.0 ตามลาํดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือสมรส ร้อยละ 26.5 และหมา้ย/หยา่ร้าง 
ร้อยละ 11.0 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือทาํธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 28.3 ขา้ราชการ ร้อยละ 21.8 พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 7.8 และรับจา้ง ร้อยละ 
5.3 ตามลาํดบั สําหรับรายไดผู้ต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 33.0 
รองลงมาคือรายได ้40,001-50,000 บาท ร้อยละ 24.0 รายได ้10,001-20,000 บาท ร้อยละ 17.8 รายได ้
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12.3 รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 8.3 และรายได ้50,001 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 4.8 ตามลาํดบั 
 

4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการขบัขีร่ถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.2  ความถ่ี ร้อยละของขอ้มูลลกัษณะการขบัข่ีรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้บริโภค จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

ระยะทางในการขบัข่ีรถยนตใ์นแต่ละวนั 

1-50 กิโลเมตรต่อวนั 107 26.8 

51-100 กิโลเมตรต่อวนั 188 47.0 

101-200 กิโลเมตรต่อวนั 59 14.8 

201-300 กิโลเมตรต่อวนั 28 7.0 

มากกวา่ 300 กิโลเมตรต่อวนั 18 4.5 

ความเร็วในการขบัข่ีรถยนต ์     

ขบัชา้ๆ ไม่เร่งรีบ 75 18.8 

ขบัความเร็วปานกลาง (80 Km/hr) 163 40.8 

ขบัค่อนขา้งเร็ว (100 Km/hr) 147 36.8 

ขบัเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน 6 1.5 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้บริโภค จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

  ขบัเร็วมาก 9 2.3 
จาํนวนคร้ังท่ีประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่เคย 236 59.0 

1-3 คร้ัง 106 26.5 

4-6 คร้ัง 36 9.0 
7-10 คร้ัง 14 3.5 
มากกวา่ 10 คร้ัง 8 2.0 

การขบัข่ีรถยนตพ์ร้อมผูโ้ดยสาร     

ขบัข่ีโดยลาํพงั 176 44.0 

ขบัข่ีพร้อมครอบครัว 148 37.0 

  ขบัข่ีพร้อมเพื่อนท่ีทาํงาน 76 19.0 

   
 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นว่าลกัษณะการขบัข่ีรถยนตข์องผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน 
ส่วนใหญ่ขบัข่ีในระยะทาง 51-100 กิโลเมตรต่อวนั ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ 1-50 กิโลเมตร ต่อวนั 
ร้อยละ 26.8 ประมาณ 101-200 กิโลเมตร ต่อวนั ร้อยละ 14.8 ประมาณ 201-300 กิโลเมตรต่อวนั 
ร้อยละ 7.0 และมากกว่า 300 กิโลเมตรต่อวนั ร้อยละ 4.5 ตามลาํดบั ความเร็วในการขบัข่ีรถยนต์
ผูต้อบแบบสอบถามคือ ขบัรถยนตค์วามเร็วปานกลาง ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือขบัรถยนตค่์อนขา้ง
เร็ว ร้อยละ 36.8 ขบัชา้ๆ ไม่เร่งรีบ ร้อยละ 18.8 ขบัเร็วมาก ร้อยละ 2.3 และขบัเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน 
ร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั 

จาํนวนคร้ังท่ีประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่
เคยประสบอุบติัเหตุ ร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ ประมาณ 1-3 คร้ัง ร้อยละ 26.5 ประมาณ 4-6 คร้ัง 
ร้อยละ 9.0 ประมาณ 7-10 คร้ัง ร้อยละ 3.5 และมากกว่า 10 คร้ัง ร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั ขบัข่ีโดย
ลาํพงั ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือขบัข่ีพร้อมครอบครัวร้อยละ 37.0  และขบัข่ีพร้อมเพื่อนท่ีทาํงาน 
ร้อยละ 19.0 ตามลาํดบั 
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4.3  การวเิคราะห์ข้อมูลการใช้รถยนต์และการทาํประกนัภยัรถยนต์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.3  ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลการใชร้ถยนตแ์ละการทาํประกนัภยัรถยนตข์องผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

 

พฤติกรรมการใช้รถยนต์และการทาํประกนัภัยรถยนต์ จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

ประเภทของรถยนตท่ี์ใช ้

รถกระบะ 124 31.0 

รถเก๋ง 276 69.0 

ระยะเวลาในการใชร้ถยนต ์     

นานกวา่ 1 ปี 33 8.3 

2-4 ปี 71 17.8 

5-7 ปี 151 37.8 

8-10 ปี 49 12.3 

  มากกวา่ 10 ปี 96 24.0 

ยีห่อ้รถยนตท่ี์ใช ้     

โตโยตา้ 119 29.8 

ฮอนดา้ 82 20.5 

มาสดา้ 65 16.3 

นิสสนั 65 16.3 

ฟอร์ด 11 2.8 

เชฟโรเลต็ 30 7.6 

เบนซ์ 11 2.8 

BMW 10 2.5 

  เปอร์โยต ์ 7 1.8 

ขนาดของเคร่ืองยนต ์     

ตํ่ากวา่ 1,500 cc 92 23.0 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้รถยนต์และการทาํประกนัภัยรถยนต์ จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

1,500-1,800 cc 157 39.3 

2,000-2,500 c 120 30.0 

  3,000 cc ข้ึนไป 31 7.8 

บริษทัท่ีทาํประกนัภยัรถยนต ์     

วิริยะประกนัภยั  52 13.0 

กรุงเทพประกนัภยั  151 37.8 

สินมัน่คงประกนัภยั  98 24.5 

อาคเนยป์ระกนัภยั   41 10.3 

มิตรแทป้ระกนัภยั  10 2.5 

โตเกียวมารีนศรีเมือง  17 4.3 

เมืองไทยประกนัภยั  3 0.8 
ทิพยประกนัภยั  8 2.0 

ประกนัคุม้ภยั 9 2.3 

  เอเชียประกนัภยั  11 2.8 

การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์     

ต่ออายกุรมธรรมก์บับริษทัเดิม 95 23.8 

  ต่ออายกุรมธรรมก์บับริษทัใหม่ 305 76.2 

ประเภทประกนัภยัรถยนตท่ี์เลือกซ้ือ     

แบบเดิม 200 50.0 

แบบใหม่ 200 50.0 

- ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 คุม้ครอง-คุม้ค่า 53 26.5 

- ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2+, 3+ 72 36.0 

- ประกนัภยัรถยนต ์แบบ ประกนัตามไมล ์ 60 30.0 

  - ประกนัภยัรถยนต ์แบบ ประกนัตามใจ 15 7.5 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถเก๋ง ร้อยละ 69 
รองลงมาคือรถกระบะ ร้อยละ 31 ตามลําดับ ระยะเวลาในการใช้รถยนต์มีระยะเวลา 5-7 ปี ร้อยละ 
37.8 รองลงมาคือมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 24.0 ระยะเวลา 2-4 ปี ร้อยละ 17.8 ระยะเวลา 8-10 ปี ร้อยละ 
12.3 และประมาณ 1 ปี ร้อยละ 8.3 ตามลําดับ ยี่ห้อรถยนต์ท่ีใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ
โตโยต้า ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือฮอนด้า ร้อยละ 20.5 มาสด้า และนิสสัน ร้อยละ 16.3 เชฟโรเล็ต 
ร้อยละ 3.8 ฟอร์ดและเบนซ์ ร้อยละ 2.8 BMW ร้อยละ 2.5 และเปอร์โยต์ ร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 
ขนาดของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่คือ 1,500-1,800 cc ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 2,000-2,500 cc ร้อยละ 
30.0 ขนาดตํ่ากว่า 1,500 cc ร้อยละ 23.0 และ 3,000 ccขึ้นไป ร้อยละ 7.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ทํา
ประกันภัยกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย ร้อยละ 37.8 รองลงมาคือบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ร้อยละ 
24.5 บริษัทวิริยะประกันภัย ร้อยละ 13.0 อาคเนย์ประกันภัย ร้อยละ 10.3 โตเกียวมารีนศรีเมือง ร้อยละ 
4.3 เอเชียประกันภัย ร้อยละ 2.8 มิตรแท้ประกันภัย ร้อยละ 2.5ประกันคุ้มภัย ร้อยละ 2.3 ทิพย
ประกันภัย ร้อยละ 2.0 และเมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 0.8 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกต่อ
อายุกรมธรรม์กับบริษัทใหม่ ร้อยละ 76.3 และต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัทเดิม ร้อยละ 23.8 
ตามลําดับ สําหรับผู้ท่ีซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ นิยมใช้ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 
ประเภท 2+,  3+ ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือแบบประกันตามไมล์ ร้อยละ 30.0 ประเภท 1 คุ้มครอง-
คุ้มค่า ร้อยละ 26.5 และแบบ ประกันตามใจ ร้อยละ 7.5 ตามลําดับ 
 

4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 
 

4.4.1  กรณีไม่ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

 

ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

                     การตัดสินใจประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ (กรณีไม่ตัดสินใจซื้อ) 
N: 200 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ (กรณีไม่

ตัดสินใจซื้อ) 

 X S.D.  ระดับความคิดเห็น 

1.  อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 4.28  0.450  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.   ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอา

ประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก (3, 3+) หรือ (2, 2+) 

3.39  0.740  ปานกลาง 

3.   เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับ

ประกันภัย 

3.38  0.767  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

    

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ (กรณีไม่

ตัดสินใจซื้อ) 

 X S.D.  ระดับความคิดเห็น 

4.   ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ 3.95  1.060  เห็นด้วย 

5.   เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก 3.60  0.897  เห็นด้วย 

6.  เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ 3.41  1.029  เห็นด้วย 

7.   ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่

กําหนดได้ตามใจ 

3.09  0.710  ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ (กรณีไม่ตัดสินใจซื้อ) พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วยและเห็นด้วยปานกลาง ซ่ึงมีเพียงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ีให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นลําดับแรก จึงตัดสินใจที่จะไม่ซื้อประกันภัย

รถยนต์รูปแบบใหม่ สําหรับลักษณะการใช้งานของรถยนต์ เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก และ

เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มองว่าไม่มี

ความจําเป็นมากพอที่จะตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ท่ีบริษัทประกันภัยได้พัฒนา

รูปแบบออกสู่ตลาดการประกันภัยรถยนต์ 

 

4.4.2  กรณีตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

 

ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ   

                     การตัดสินใจประกันภัยรถยนต์บริการรูปแบบใหม่ (กรณีตัดสินใจซื้อ) 

N: 200 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ (กรณีตัดสินใจซื้อ)   X S.D.  ระดับความคิดเห็น 

1.  อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 4.02  0.905  เห็นด้วย 

2.  ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัย

สืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (3, 3+) 

หรือ (2, 2+) 

4.27  0.969  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

    

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ (กรณีตัดสินใจซื้อ)   X S.D.  ระดับความคิดเห็น 

3.   เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับประกันภัย 3.46  0.923  เห็นด้วย 

4.   ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ 3.67  1.046  เห็นด้วย 

5.   เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก 3.28  0.937  ปานกลาง 

6.  เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ 3.91  1.096  เห็นด้วย 

7.   ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่กําหนดได้

ตามใจ 

3.76  0.796  เห็นด้วย 

 

 จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ (กรณีตัดสินใจซื้อ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงมีเพียง

ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (3, 3+) 

หรือ (2,  2+) ท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนปัจจัยที่อยู่ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ อัตราเบี้ย

ประกันภัยรถยนต์เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับประกันภัย ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ 

เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ และ ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่กําหนดได้ตามใจ โดยปัจจัย

ท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อ

รถคันเอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกเป็นลําดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีบริษัทประกันภัยได้พัฒนาขึ้น โดยตระหนักถึงความสําคัญของ

ความคุ้มครองต่อรถคันเอาประกันภัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็นปัจจัยดังกล่าวข้างต้นยังแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

รูปแบบใหม่ท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญ  

 

4.5  การทดสอบสมมติฐาน 

 

 4.5.1  สมมติฐานข้อ 1 

 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและผู้

ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 
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ตารางที่ 4.6  ร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลจําแนกตามกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและ

รูปแบบใหม่ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกันภัยรถยนต์ 

2 P-value 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

เพศ 

ชาย 60.0%  68.0%  2.778  0.059  

หญิง 40.0%  32.0%  

รวม 100.0%  100.0%  

อายุ 

20-24 ปี 22.5%  23.5%  1.764  0.623  

25-34 ปี 39.0%  39.5%  

35-49 ปี 29.0%  31.0%  

50-60 ปี 9.5%  6.0%  

รวม 100.0%  100.0%       

ระดับการศึกษา 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 18.0%   20.0%   4.678  0.096  

ปริญญาตรี 48.0%  37.5%  

สูงกว่าปริญญาตรี 34.0%   42.5%  

รวม 100.0%  100.0%       

สถานภาพ

สมรส 

โสด 64.5%  60.5%  0.860  0.651  

สมรส 24.5%  28.5%  

หม้าย/หย่าร้าง 11.0%  11.0%  

รวม 100.0%  100.0%  

อาชีพ 

ข้าราชการ 21.0%  22.5%  2.857  0.582  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37.5%  36.5% 

ทําธุรกิจส่วนตัว 26.0%  30.5%  

พนักงานบริษัทเอกชน 9.5%  6.0% 

รับจ้าง 6.0%  4.5%  

รวม 100.0%  100.0%       

รายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 7.5%   9.0%   3.691   0.595  

10,001-20,000 บาท 16.5%   19.0%  

20,001-30,000 บาท 31.5%   34.5%  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกันภัยรถยนต์ 2 P-value 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

 

30,001-40,000 บาท 14.5%   10.0%  

40,001-50,000 บาท 26.0%   22.0%  

50,001 บาท ขึ้นไป 4.0%   5.5%  

รวม 100.0%  100.0%       

 

จากตารางที่ 4.6 ร้อยละของการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ จําแนกตาม

ลักษณะทางประชากรพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและผู้ซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีลักษณะของปัจจัยย่อยที่

สอดคล้องกัน เช่น กลุ่มผู้ซ้ือเพศชายตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่

มากกว่าผู้ซ้ือเพศหญิง อายุของกลุ่มผู้ซ้ือที่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่มากที่สุด หรือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซ้ือที่ตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ คือ ผู้ซื้อที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

เป็นต้น 

รูปแบบหรือลักษณะของกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

สามารถที่จะจําแนกตามลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลได้ คือ ผู้ซื้อเพศชาย อายุ 25 – 34 ปี ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โสด โดยมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์มากที่สุด ซ่ึงลักษณะของผู้ซ้ือ

ข้างต้น สอดคล้องกับจํานวนประชากรในวัยทํางานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ี

เป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้ซ้ือที่มีอํานาจเพียงพอในการซื้อรถยนต์ส่วน

บุคคลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

สําหรับกลุ่มผู้ซ้ือที่อยู่ในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ผู้ซื้อที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนหรือรับจ้างทั่วไป ผู้ซื้อที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท เป็นกลุ่มผู้ซ้ือที่มี

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมละรูปแบบใหม่น้อยที่สุด ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ 

อาจเนื่องด้วยจํานวนในการสํารวจของผู้วิจัย หรือ อาจเนื่องด้วยเป็นกลุ่มที่มีการขับขี่รถยนต์ส่วน

บุคคลน้อยกว่ากลุ่มผู้ซ้ือในกลุ่มอื่น โดยเลือกที่จะใช้รูปแบบการเดินทางด้วยวิธีอ่ืน เช่น รถไฟฟ้ า 



43 

รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารประจําทาง เรือโดยสาร เป็นต้น ซ่ึงมีความสะดวกและใช้เวลาในการ

เดินทางน้อยกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีปัจจัยของอํานาจในการซื้อรถยนต์

ส่วนบุคคลและประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ซ้ือทั้งที่เป็ น กลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและกลุ่มผู้ซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ อาจมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์เนื่องด้วยปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ี

ส่วนประกอบในการตัดสินใจ เช่น พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของแต่ละบุคคล รูปแบบของ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ท่ีมีความแตกต่างกัน ซ่ึงจะกล่าวต่อไป

ในสมมติฐานข้อ 2 ซ่ึงจะอธิบายปัจจัยที่แสดงถึงพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้ซ้ือ ประสบการณ์

ของการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 2 ปี ท่ีผ่านมา รวมทั้ง การขับขี่พร้อมผู้โดยสาร 

 

 4.5.2   สมมติฐานข้อ 2 

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์มีความแตกต่างกันกับกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม

และผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 

 

ตารางที่ 4.7  ร้อยละของพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์จําแนกตามกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูป 

                     แบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

 

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ 
ประกันภัยรถยนต์ 

2 P-value 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

ระยะทางใน

การขับขี่

รถยนต์ใน

แต่ละวัน 

1–50 กิโลเมตรต่อวัน 23.5%  30.0%  4.189  0.381  

51–100 กิโลเมตรต่อวัน 48.0%  46.0%    

101–200 กิโลเมตรต่อวัน 14.5%  15.0%    

201–300 กิโลเมตรต่อวัน 9.0%  5.0%    

มากกว่า 300 กิโลเมตรต่อวัน 5.0%  4.0%    

รวม 100.0%  100.0%    
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ 
ประกันภัยรถยนต์ 

2 P-value 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

ความเร็วใน

การขับขี่

รถยนต์ 

ขับช้าๆ ไม่เร่งรีบ 18.0%  19.5%  9.960  0.041  

ขับความเร็วปานกลาง (80 Km/hr)  46.5%  35.0%     

ขับค่อนข้างเร็ว (100 Km/hr)  33.5%  40.0%     

ขับเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน 1.5%  1.5%    

ขับเร็วมาก 0.5%  4.0%    

รวม 100.0%  100.0%       

จํานวนครั้ง

ท่ีประสบ

อุบัติเหตุใน

รอบ 2 ปี ท่ี

ผ่านมา 

ไม่เคย 62.0%  56.0%  1.950  0.745  

1-3 ครั้ง 25.0%  28.0%    

4 -6 ครั้ง 7.5%  10.5%    

7-10 ครั้ง 3.5%  3.5%    

มากกว่า 10 ครั้ง 2.0%  2.0%    

รวม 100.0%  100.0%    

การขับขี่

รถยนต์

พร้อม

ผู้โดยสาร 

ขับขี่โดยลําพัง 44.5%  43.5%  0.260  0.878  

ขับขี่พร้อมครอบครัว 37.5%  36.5%    

ขับขี่พร้อมเพื่อนที่ทํางาน 18.0%  20.0%    

รวม 100.0%  100.0%       

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ท่ีมีระยะทางในการขับขี่รถยนต์ในแต่ละวัน 51-100 กม.ต่อวัน 

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมมากที่สุด คือร้อยละ 46.0 และ 48.0 

ตามลําดับ ซ่ึงนับเป็นระยะทางโดยทั่วไปของการขับขี่รถยนต์ในแต่ละวัน ส่วนผู้ซ้ือที่มีระยะทางใน

การขับขี่รถยนต์ในแต่ละวันมากกว่า 300 กม.ต่อวัน ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และ

รูปแบบเดิมน้อยที่สุด คือร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ ผู้ซื้อที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมมากที่สุด คือร้อยละ 56.0 และ 62.0 ตามลําดับ อาจ

เป็นเพราะผู้ซ้ือกลุ่มนี้มีความระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่

เคยประสบอุบัติเหตุ แต่ก็เลือกที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์เพื่อช่วยบรรเทาภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุข้ึน  
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ส่วนผูซ้ื้อท่ีเคยประสบอุบติัเหตุในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมามากกว่า 10 คร้ัง ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมนอ้ยท่ีสุด คือร้อยละ 2.0 ทั้งสองกลุ่ม  สาํหรับผูท่ี้ขบัข่ีรถยนตโ์ดยลาํพงั 
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมมากท่ีสุด คือร้อยละ 43.5 และ 44.5 
ตามลาํดบั ส่วนผูท่ี้ขบัข่ีรถยนตพ์ร้อมผูโ้ดยสารท่ีเป็นเพื่อนท่ีทาํงาน ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมนอ้ยท่ีสุด คือร้อยละ 20.0 และ 18.0 ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว เม่ือใช้
การทดสอบไคสแควร์พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนักบักลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมและผู ้
ซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

สําหรับผูท่ี้ใช้ความเร็วในการขบัรถยนต์โดยผูท่ี้ขบัรถยนต์ค่อนข้างเร็ว ตัดสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบเดิม ซ่ึงต่างกบัผูท่ี้ใช้ความเร็วในการขบัรถยนต์
ความเร็วปานกลางท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิมมากกว่ารูปแบบใหม่ อาจเป็นเพราะ
ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีมีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุในการขบัข่ีรถยนตม์ากกว่ากลุ่มอ่ืน อีกทั้งยงัอาจเกิดได้
บ่อยคร้ัง เม่ือใชก้ารทดสอบไคสแควร์ พบว่าความเร็วในการขบัข่ีรถยนตใ์นแต่ละวนัของผูต้อบ
แบบสอบถามมีความแตกต่างกนักบักลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์รูปแบบเดิมและผูซ้ื้อประกนัภยั
รถยนตรู์ปแบบใหม่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P-value = 0.041) 
  



 
บทที ่5 

 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตแ์ละลกัษณะการขบัข่ี โดยจาํแนกตามกลุ่มผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์
รูปแบบเดิมและผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ และศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตรู์ปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากตวัอย่างจาํนวน 400 คน แบ่งเป็นผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 200 คน และ ผูซ้ื้อ
ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ 200 คนโดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) โดยสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

 
5.1.1  การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของหน่วยตวัอย่าง 

 จากการศึกษาพบว่า หน่วยตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจและมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท 
 

5.1.2  การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ 

จากการศึกษาพบว่า หน่วยตวัอยา่งส่วนใหญ่ขบัข่ีในระยะทาง 51-100 กิโลเมตรต่อวนั ใช้
ความเร็วในการขบัข่ีปานกลาง ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ และส่วนใหญ่ขบัข่ีโดยลาํพงั  

 
5.1.3  การวเิคราะห์ข้อมูลการใช้รถยนต์และการทาํประกนัภัยรถยนต์ 

 พฤติกรรมการใช้รถยนต์และการทาํประกนัภยัรถยนต์ของหน่วยตวัอย่าง พบว่า หน่วย
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ถยนตป์ระเภทรถเก๋ง มีระยะเวลาในการใชร้ถยนตป์ระมาณ 5-7 ปี ยี่ห้อท่ีใช้
คือโตโยตา้ขนาดของเคร่ืองยนตคื์อ 1,500-1,800 ซีซี ส่วนใหญ่ทาํประกนัภยักบักรุงเทพประกนัภยั 
เลือกต่ออายกุรมธรรมก์บับริษทัใหม่ และ ส่วนใหญ่นิยมใชป้ระกนัภยัรถยนตแ์บบใหม่ โดยนิยมใช้
ประกนัภยัรูปแบบใหม่ประเภท 2+, 3+ 



47 

5.1.4  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

5.1.4.1  กรณีไม่ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยปานกลาง ซ่ึงมีเพียงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นลําดับแรก จึงตัดสินใจ

ท่ีจะไม่ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ สําหรับลักษณะการใช้งานของรถยนต์ เงื่อนไขความรับ

ผิดส่วนแรก และเงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท่ีมองว่าไม่มีความจําเป็นมากพอที่จะตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ท่ี

บริษัทประกันภัยได้พัฒนารูปแบบออกสู่ตลาดการประกันภัยรถยนต์ 

5.1.4.2  กรณีตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งมีเพียงความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสืบเนื่องจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก (3, 3+) หรือ (2, 2+) ท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนปัจจัยที่อยู่ใน

ระดับเห็นด้วย ได้แก่ อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับประกันภัย 

ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์ และ ลักษณะของทุนซ่อมและทุน

หายที่กําหนดได้ตามใจ โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญกับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะ

ทางบกเป็นลําดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีบริษัทประกันภัยได้

พัฒนาขึ้น โดยตระหนักถึงความสําคัญของความคุ้มครองต่อรถคันเอาประกันภัย อีกทั้งยังสอดคล้อง

กับปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นปัจจัยดังกล่าวข้างต้นยังแสดงให้เห็น

ถึงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญ 
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5.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 5.1  สรุปผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ 

 

ตัวแปร การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ ไม่มี 

อายุ ไม่มี 

สถานภาพ ไม่มี 

การศึกษา ไม่มี 

อาชีพ ไม่มี 

รายได้ ไม่มี 

2. พฤติกรรมการใช้รถยนต์  

ระยะทางในการขับขี่ ไม่มี 

ความเร็วในการขับขี่รถยนต์ มี 

จํานวนครั้งในการประสบอุบัติเหตุ ไม่มี 

การขับขี่พร้อมผู้โดยสาร  ไม่มี 

รถยนต์ท่ีใช้ ไม่มี 

ระยะเวลาในการใช้ ไม่มี 

ยี่ห้อรถที่ใช้ มี 

ขนาดของรถที่ใช้ ไม่มี 

บริษัทประกันภัย มี 

การต่ออายุกรมธรรม์ ไม่มี 

 

5.2  อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีความแตกต่างกันกับกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมและผู้

ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีลักษณะของปัจจัยย่อยที่

สอดคล้องกัน เช่น กลุ่มผู้ซ้ือเพศชายตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่

มากกว่าผู้ซ้ือเพศหญิง อายุของกลุ่มผู้ซ้ือที่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่มากที่สุด หรือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซ้ือที่ตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ คือ ผู้ซื้อที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

เป็นต้น 

รูปแบบหรือลักษณะของกลุ่มผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์ท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

สามารถที่จะจําแนกตามลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลได้ คือ ผู้ซื้อเพศชาย อายุ 25 – 34 ปี ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โสด โดยมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์มากที่สุด ซ่ึงลักษณะของผู้ซ้ือ

ข้างต้น สอดคล้องกับจํานวนประชากรในวัยทํางานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่

เป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มผู้ซ้ือที่มีอํานาจเพียงพอในการซื้อรถยนต์ส่วน

บุคคลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

 สําหรับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้ท่ีตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และ

รูปแบบเดิมมากที่สุด ได้แก่ ผู้ซื้อที่มีระยะทางในการขับขี่รถยนต์ในแต่ละวัน 51 – 100 กิโลเมตรต่อ

วัน ไม่เคยประสบอุบัติเหตุในรอบ 2 ปี ท่ีผ่านมา และกลุ่มผู้ซ้ือที่ขับขี่รถยนต์โดยลําพัง ส่วน

พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของผู้ที่ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมน้อย

ท่ีสุด ได้แก่ ผู้ซื้อที่มีระยะทางในการขับขี่รถยนต์ในแต่ละวันมากกว่า 300 กิโลเมตรต่อวัน เคย

ประสบอุบัติเหตุในรอบ 2 ปี ท่ีผ่านมามากกว่า 10 ครั้ง และกลุ่มผู้ซ้ือที่ขับขี่รถยนต์พร้อมเพื่อนที่

ทํางาน แต่ในส่วนของพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ด้านความเร็วในการขับขี่ กลุ่มผู้ซ้ือที่ขับขี่รถยนยต์

ค่อนข้างเร็ว (100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มากที่สุด ส่วน

กลุ่มผู้ซ้ือที่ขับขี่รถยนยต์ด้วยความเร็วปานกลางเร็ว (80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์รูปแบบเดิมมากที่สุด 

ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม และ ผู้ซ้ือประกันภัย

รถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยผู้ท่ีซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมมองว่าปัจจัยด้านอัตราเบี้ย

ประกันภัยมีความสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยมีความเห็นว่าอัตราเบี้ย

ประกันภัยรูปแบบใหม่มีอัตราที่สูงเกินความจําเป็นเมื่อเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่ีทําอยู่ 

ซ่ึงอาจเนื่องด้วยปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมในการขับขี่รถยนต์ ระยะทางในการขับขี่ใน
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แต่ละวัน จํานวนครั้งในการประสบอุบัติเหตุ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์  

ผู้ท่ีซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มองว่าปัจจัยด้านความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอา

ประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก มีความสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยมีความเห็นว่าความคุ้มครองต่อรถคันเอาประกันมีความสําคัญ

ต่อการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขการตรวจ

สภาพรถยนต์ ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่กําหนดได้ตามใจ ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ส่งผลให้มีทางเลือกในการทําประกันภัย

รถยนต์มากยิ่งขึ้น ตรงกับลักษณะการขับขี่ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความจําเป็นของ

แต่ละบุคคลมากขึ้นด้วย  

ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือทั้งสองกลุ่มจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ เช่น ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย การบริการของบริษัทประกัน

วินาศภัย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย การรับรู้ข้อมูลของ

ผู้บริโภค เป็นต้น อีกทั้งความทันสมัยของรถยนต์แต่ละประเภท รูปแบบของพลังงานทางเลือก ก็เริ่ม

มีบทบาทและมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใด เพื่อให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับตนมากที่สุด 

 

5. 3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการวิจัย ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการขับขี่มีผลต่อการตัดสินใจต่ออายุ

กรมธรรม์ของผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์บริการรูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รถที่มีลักษณะการขับ

รถเร็วมาก มีความต้องการการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มากที่สุด  ผู้วิจัยขอเสนอว่าควรมีการ

เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามพฤติกรรมการขับขี่ในการขับขี่ของผู้เอาประกัน ซ่ึงจะเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งในการพิจารณาแบบประกันของบริษัทประกันภัยที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ตามความ

ต้องการของลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง 

2) จากผลการศึกษาที่พบว่า ระยะเวลาในการใช้และการต่ออายุกรมธรรม์มีผลต่อ

การตัดสินใจต่ออายุกรมธรรม์ของผู้ซ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ เนื่องจากระยะเวลาในการใช้

รถ หรือ อายุรถยนต์น้ัน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสภาพความสมบูรณ์ของรถยนต์ท่ีเอาประกันภัย อีก
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ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่ออัตราเบี้ยประกันภัย ผู้บริโภคจึงตระหนักเรื่องอายุของรถยนต์ท่ีสอดคล้อง

กับการต่ออายุกรมธรรม์   ผู้วิจัยขอเสนอว่าควรมีการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ท่ีครอบคลุม

ปัจจัยด้านอายุของรถยนต์ของผู้เอาประกันให้มากขึ้น โดยพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยและความ

คุ้มครองตามความเสี่ยงที่แท้จริง ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพิจารณาแบบประกันของบริษัท

ประกันภัยที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง  

3) ด้านการบริการในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่มีการแข่งขันกันสูงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่

ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งคือการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคภักดีต่อบริษัท และยังคงเลือกที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์หรือต่ออายุกรมธรรม์กับ

บริษัทเดิม ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาผู้เอาประกันว่าต้องการให้มีบริการด้านใดบ้าง พฤติกรรม

ของลูกค้าแต่ละประเภทเป็นอย่างไร จําแนกกลุ่มตามลักษณะของการประกันภัยรถยนต์เพื่อง่ายต่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการบริการหลังการขาย การบริการเมื่อผู้ใช้รถยนต์ประสบภัย รวมถึงการบริการทาง

โทรศัพท์กรณีฉุกเฉินของผู้เอาประกัน จะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนต่อการตัดสินใจใช้บริการของ

ลูกค้า 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจัยในการเลือกทําประกันภัยรถยนต์ในเชิงลึกคือศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพพร้อมทั้งวิจัยด้านการตลาดของบริษัทประกันด้วย 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบในการเลือกทําประกันภัยของผู้เอาประกันที่มีรถยนต์ 

จําแนกตามภูมิภาค ประเภทของรถยนต์ ประเภทของการเอาประกันภัย  

3) ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผนการตลาดสําหรับ

ผู้ประกอบการด้านประกันภัยรถยนต์ 

4) ควรศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

********* 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ขอความกรุณาให้ท่านตอบคําถามให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด ความ

คิดเห็นของท่านถือเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะนําเสนอเป็นภาพรวม และไม่มีผลต่อผู้ตอบเป็ น

รายบุคคลแต่อย่างใด ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับมาจากท่านจะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยทาง

วิชาการเท่านั้น 

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ลักษณะการขับขี่รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3  ประวัติการซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ บริการรูปแบบใหม่ 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เกี่ยวกับรูปแบบประกันภัยรถนยต์ท่ีท่านสนใจ)  
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ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย    ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

       สําหรับผู้วิจัย 

1.เพศ          

  (    )ชาย      (    )หญิง   [            ] 

2.ปัจจุบันท่านอายุ         

  (    )20ถึง24ปี    (    )25ถึง34ปี [            ] 

  (    )35ถึง49ปี  (    )50ถึง 60 ปี   

3.การศึกษาสูงสุดของท่าน      

  (    )ต่ํากว่าปริญญาตรี    (    )ปริญญาตรี [            ] 

  (    )สูงกว่าปริญญาตรี      

4.สถานภาพของท่าน         

  (    )โสด      (    )สมรส [            ] 

  (    )หม้าย/หย่าร้าง      

5.ปัจจุบันท่านมีอาชีพใด         

  (    )ข้าราชการ    (    )พนักงานรัฐวิสาหกิจ  [            ] 

 (    )ทําธุรกิจส่วนตัว   (    )พนักงานบริษัทเอกชน   

  (    )รับจ้าง    (    )อ่ืน ๆ...................................    

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน      

  (    )ต่ํากว่า10,000บาท  (    )10,001-20,000บาท  [            ] 

  (    )20,001-30,000บาท  (    )30,001-40,000บาท   

  (    )40,001-50,000บาท  (    )50,001บาท ขึ้นไป   

    

ตอนที่ 2  ลักษณะการขับขี่รถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ท่านขับขี่รถยนต์ในแต่ละวัน เป็นระยะทางประมาณเท่าใด 

1 – 50 กิโลเมตรต่อวัน   51 – 100 กิโลเมตรต่อวัน 

101 – 200 กิโลเมตรต่อวัน  201 – 300กิโลเมตรต่อวัน 

มากกว่า 300 กิโลเมตรต่อวัน 
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2. ท่านมีลักษณะการขับขี่รถยนต์แบบใด 

ขับช้าๆ ไม่เร่งรีบ        ขับความเร็วปานกลาง (80 Km/hr) 

ขับค่อนข้างเร็ว (100 Km/hr)     ขับเร็ว เร่งรีบ ใจร้อน   

ขับเร็วมาก  

3. ท่านเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาแล้วกี่ครั้งในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

ไม่เคย          1 – 3 ครั้ง 

4 – 6 ครั้ง          7 – 10 ครั้ง 

 มากกว่า 10 ครั้ง 

4. โดยปกติท่านขับขี่รถยนต์พร้อมผู้โดยสารอย่างไร 

ขับขี่โดยลําพัง        ขับขี่พร้อมครอบครัว 

ขับขี่พร้อมเพ่ือนที่ทํางาน      อ่ืนๆ ...........................   

 

ตอนที่ 3  ประวัติการซื้อประกันภัยรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5. ปัจจุบันคุณใช้รถยนต์ประเภทใด (กรณีรถยนต์มากกว่า 1 คัน ให้ตอบข้อมูลรถยนต์ท่ีใช้

เป็นประจําหรือใช้บ่อยที่สุด) 

รถกระบะส่วนบุคคล (รวมรถยนต์ 7 ท่ีนั่ง) 

รถเก๋งส่วนบุคคล 

อ่ืนๆ ................ 

6. ท่านใช้รถยนต์มานานเท่าใดแล้ว 

นานกว่า 1 ปี          2-4 ปี    

5-7 ปี           8-10 ปี    

มากกว่า 10 ปี 

7. ท่านใช้รถยนต์ยี่ห้ออะไร 

TOYOTA       HONDA  

MAZDA            NISSAN    

FORD            CHEVROLET     

MERCEDES-BENZ      BMW       

PROTON           อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

 

 



60 
 

8. ขนาดของเครื่องยนต์ของรถยนต์ของท่านเท่าใด 

ต่ํากว่า 1,500 ซีซี        1,500-1800 ซีซี    

2,000 – 2,500 ซีซี        3,000 ซีซี ขึ้นไป    

9. ท่านเลือกทําประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใด 

วิริยะประกันภัย     กรุงเทพประกันภัย  

สินมั่นคงประกันภัย     อาคเนย์ประกันภัย   

มิตรแท้ประกันภัย     โตเกียวมารีนศรีเมือง  

เมืองไทยประกันภัย     ทิพยประกันภัย  

ประกันคุ้มภัย     เอเชียประกันภัย  

เทเวศน์ประกันภัย     เจ้าพระยาประกันภัย  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................  

10. ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่านเลือกต่ออายุกรมธรรม์ลักษณะใด 

 ต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัทเดิม  ต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัทใหม่ 

11. รถยนต์ท่ีท่านใช้มีประกันภัยรถยนต์ประเภทใด 

แบบเดิม  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, 4 (แบบเดิมข้ามไปตอบตอนที่ 4  

ส่วนที่ 1) 

 แบบใหม่  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครอง-คุ้มค่า 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+, 3+ 

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันตามไมล์ 

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันตามใจ(แบบใหม่ข้ามไปตอบตอนที่ 4 

ส่วนที่ 2) 
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ตอนที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์บริการรูปแบบใหม่ 

 

ส่วนที่ 1  กรณีไม่ตัดสินใจซื้อ 

สําหรับท่านที่มีประกันภัยรถยนต์แบบเดิม หากคุณรู้จักประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อ

การไม่ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์       

2. ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอา

ประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับ

ยานพาหนะทางบก          (3, 3+)หรือ 

(2, 2+) 

      

3. เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับ

ประกันภัย 

      

4. ลักษณะการใช้งานของรถยนต์       

5. เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก       

6. เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์       

7. ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่

กําหนดได้ตามใจ 

      

8. อ่ืนๆ (ระบุ)...         
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ส่วนที่ 2  กรณีตัดสินใจซื้อ 

สําหรับท่านที่มีประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

รูปแบบใหม่ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

1. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์      

2. ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคัน

เอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชน

กับยานพาหนะทางบกเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่าง (3, 3+)หรือ 

(2, 2+) 

     

3. เงื่อนไขอายุของรถยนต์ในการรับ

ประกันภัย 

     

4. ลักษณะการใช้งานของรถยนต์      

5. เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก      

6. เงื่อนไขการตรวจสภาพรถยนต์      

7. ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่

กําหนดได้ตามใจ 

     

8. อ่ืนๆ (ระบุ)...        

 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เกี่ยวกับรูปแบบประกันภัยรถยนต์ท่ีท่านสนใจ) 

ข้อคิดเห็น

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

............................................... 
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