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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์                            

(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

Influence of  Integrated Marketing Communication  To The Purchase Decision of 

Car Insurance in Bangkok and Boundaries 

วรีญา กงัพานิชกุล1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2   

__________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบั

การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ปัจจัยอ่ืนกับการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่          

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทาํการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่าง ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถาม

จาํนวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส่วน

การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้นไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, 

F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 

Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุระหว่าง       

20 – 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่แลว้มีสถานภาพ 

............................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการVisionary Leaders 

(Twilight Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โสด และผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกัน และการ

ส่งเสริมการตลาด ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจ เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล  

  ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้นําข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทาง ในการพฒันาการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ท่ีมากข้ึนโดยศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการบริหาร

ลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน)ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ : ประกนัภยัรถยนต์, การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่   

เกิน 7 คน)  

       

     ABSTRACT 

This research is quantitative research with the objective to study 

1.Difference of individual which influence to the decision of buying car insurance. 

2. Relationship of integrated marketing communication to the decision of buying car 

insurance and 3. Relationship of any other factors to the decision of purchase car 

insurance of consumer in Bangkok and boundaries. The research was done by 

sample group of people in Bangkok and boundaries using 400 questionnaires. For 

analysis and data evaluation, computer program has been using with the T-Test, F-

Test (One-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis (MRA) with statistical 

significant at 0.05. 

From the research, most of the sample is female at the twentieth, single, 

bachelor degree, private company and earning between 15,001-25,000 Baht. Also 
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from the research, the difference  of study degree, occupation and monthly earning 

are influencing to the decision of buying car insurance. promotion, brand image and 

customer’s trust are relating to the decision of buying car insurance of consumer in 

Bangkok and boundaries. 

Researcher suggests people using the research as the guideline to 

improve the decision level of purchase car insurance of people in Bangkok and 

boundaries. Also, more study other factor for example Corporate Social 

Responsibility (CSR), Customer Relationship Management (CRM) 3of this research 

can be dicision by increase purchase car insurance of people in Bangkok and 

boundaries  

Keyword : Car Insurance, Decision of Purchase Car Insurance     

1. บทนํา 

 รถยนตไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเพื่อใชใ้นการสัญจรในการติดต่อ

โดยสารการคมนาคมขนส่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทาํให้การใชร้ถยนต์

ในปัจจุบนัมีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ทาํใหส้ภาพการจราจรหนาแน่นและทาํให้เกิดอุบติัเหตุ

ต่างๆอยู่บ่อยคร้ัง มนุษยจึ์งไดพ้ยายามท่ีจะหาทางป้องกนัอุบติัเหตุหรือพยายามท่ีจะ

ลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ทุกวิถีทาง ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภยัใน

ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสําคญั ซ่ึงธุรกิจประกนัวินาศภยัจะประกอบดว้ย 

การประกนัภยัประเภทอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลขนส่ง การประกนัภยัทางดา้น

รถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตล็ด ท่ีจะเขา้มาช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาความเสียหาย

หรือความสูญเสียใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 อุบติัเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสําคญัของทุกประเทศในแต่ละ

ปีอุบติัเหตุจราจรทางบกทาํให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงั

ทาํให้มีผูทุ้พพลภาพอีกมากมายก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซ่ึงไม่เพียงส่งผล

โดยตรงต่อผู ้ประสบภัยและครอบครัวเท่านั้ นแต่ยงัก่อให้เกิดความสูญเสียและ

ส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเป็นมูลค่ามหาศาลทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม
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สาธารณสุขและกฎหมายทั้งน้ียงัไม่รวมถึงผลกระทบจากการสูญเสียโอกาสการขาดผู ้

อุปการะและผลกระทบทางจิตใจของครอบครัวผูสู้ญเสีย จึงอาจกล่าวไดว้า่ อุบติัเหตุ

จราจรทางบกเป็นปัญหาสาธารณะท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อ

ประเทศชาติ 

จากสถิติอุบติัเหตุ จาํนวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี ธุรกิจ

ประกนัภยัในปัจจุบนัจึงมีบทบาทมากข้ึนกว่าในอดีต โดยการทาํประกนัภยัจึงเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างหลกัประกนัมัน่คงให้กบัชีวิตและช่วยบรรเทาความเอดร้อนทาง

การเงินกรณีเกิดภยัพิบติั หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีนํามาซ่ึงความสูญเสียไม่ว่าจะเป็น

ร่างกายชีวิต และทรัพยสิ์นของตวัเอง หรือแมแ้ต่บุคคลอนัเป็นท่ีรักก็ยงัเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจวา่เม่ือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีไดท้าํประกนัภยัไวก้็จะไดรั้บชดใช้

ใหต้ามจาํนวนและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ ทาํใหธุ้รกิจประกนัภยัมีแนวโนม้สูงข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนต ์   (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
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ประกันภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และ

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

4. ขอบเขตการวจัิย    

1. การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)  ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) เท่านั้น ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  

5. ประโยชน์จากการวจัิย 

 1. ไดท้ราบถึงแนวโนม้และลกัษณะความตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์ท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั 

 2 .  เพื่ อใ ช้ เ ป็นแนวทา ง สํ า หรับ บ ริษัท ป ระ กันวินา ศภัย ใ นกา รระ บุ

กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีมีโอกาสจะซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 3. ลกัษณะของการทาํประกนัภยัรถยนตต์ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย

ผูรั้บประกนัภยัจะสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ 

การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรม

เหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

2. ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีชาํระเบ้ียประกนัตามท่ีตก

ลงไว้กับบริษัทประกันภัยและหากเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ข้ึนกับวตัถุท่ีทํา

ประกันภยัไวส้ามารถจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษทัประกนัภยัตาม

ความเสียหายท่ีแทจ้ริง 

3. บริษัทประกันภัยรถยนต์ หมายถึง บริษัทท่ีดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจ

ประกนัวินาศภยัท่ีได้รับอนุญาติให้ประกอบกิจการประเภทประกนัภยัรถทั้งท่ีเป็น

สาขาของบริษทัประกนัภยัจากส่วนกลางหรือสาํนกังานตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

4. ผูใ้ชร้ถยนต ์หมายถึง เจา้ของหรือผูใ้ชร้ถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน )  

5. ค่าเบ้ียประกนั หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูท้าํประกนัภยัรถยนต์ตอ้งจ่ายต่อปี

ในการทาํประกนัรถยนต ์

6. ทุนประกนั หมายถึง วงเงินคุม้ครองความเสียหายสูงสุดต่อรถยนต์ กรณี

เกิดอุบติัเหตุ สูญหาย หรือไฟไหม ้

7. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

และ สภานภาพ 

8. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการขาย 

9. ปัจจยัอ่ืนๆ หมายถึง ภาพลกัษณ์สิคา้  ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความ

ไวว้างใจต่อสินคา้ 
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7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

            ตวัแปรอิสระ                                                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง         

 ประกนัภยัรถยนต ์หมายความถึง การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึน โดยความสมคัรใจ

ของ เจา้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนตห์รือ ผูข้บัข่ีรถยนตโ์ดยไม่ไดเ้กิดจากการถูก

บงัคบัโดยกฎหมาย แต่อยา่งใด 

 ในการทาํวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 

คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                 - อาย ุ

- อาชีพ              - รายได ้

- การศึกษา        - สถานภาพ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- การส่งเสริมการตลาด 

- กระบวนการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

การตัดสินใจซ้ือประกนัภัย

รถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 

คน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ศิริพร พงศ์ศรีวิโรจน์ (2540) ทฤษฎกีารตัดสินใจ (Decision Theory) เป็น

วธีิการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใชศึ้กษาการตดัสินใจ 

 วธีิการเชิงระบบ  คือ  มีปัจจยั  (Input)  มีกระบวนการ  (Process)  และ 

ผลลพัธ์  (output) 

 วิธีการเชิงวิเคราะห์   คือ  การใชเ้หตุผล  (logic)  พิจารณาตวัแปรทุกตวัท่ีหา

ไดห้รือ ขอ้มูลท่ีมีอยู่  พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิคเชิง

ปริมาณ โดยมี 6  ขั้นตอนในทฤษฎีการตดัสินใจ(กระบวนการตดัสินใจ) คือ กาํหนด

ปัญหาใหช้ดัเจน จาํแนกทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ในแต่ละทางเลือกช้ีผลลพัธ์ท่ีได ้แสดง

ผลได ้- ผลเสีย ในแต่ละส่วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได ้- ผลเสียของผลลพัธ์ 

เลือกเทคนิคการตดัสินใจเชิงคณิตศาสตร์อย่างใดอยา่งหน่ึงท่ีเหมาะสมมาใช้ และนาํ

เทคนิคมาใช ้ และทาํการตดัสินใจ 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลได้มีผู้ให้แนวคิด ไวด้งัน้ี   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคลว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal  Factors  Influencing Consumer  Behavior) 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือ

คุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติ 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการได้มีผู้ให้แนวคิด ไวด้งัน้ี   

Kotler. (1997:630) นิยามของ IMC หมายถึง แนวความคิดของการวาง

แผนการส่ือสารตลาด ท่ียอมรับคุณค่าเพิ่ม (added value) ของการวางแผนอย่าง

กวา้งขวาง (comprehensive plan) ดว้ยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลกัษณะเฉพาะ

ของการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้

สนองตอบในทนัที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ และนาํวิธีการส่ือสาร

แบบต่าง ๆ เหล่าน้ีมารวมกัน เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความชัดเจน สอดคล้อง

กลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประสานสอดคลอ้งกนั

เป็นหน่ึงเดียว 
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บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใ้ห้ความหมายของ IMC ไว้

วา่หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านส่ือ

ต่าง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ นาํมาประสมประสานกนั เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริม

การตลาด ท่ีมีลักษณะความเป็นหน่ึงเดียวมุ่งเน้นท่ีลูกค้าโดยเฉพาะ (customer-

focused(customer-focused) 

สําหรับแนวคิดเกีย่วกบัภาพลักษณ์สินค้า ความภักดี และความไว้วางใจต่อ

สินค้า ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิด ไวด้งัน้ี   

วิจิตร อาวะกุล (2541: 21) อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนใน

จิตใจ ในความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีต่อองค์กร สถาบนั บุคคล 

กลุ่มบุคคล โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางออ้ม ท่ี

ทาใหเ้กิดความรู้สึก 

วาสนา จนัทร์สวา่ง และคณะ (2541: 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์หรือ

บางคร้ังใช้คาว่าภาพพจน์ หมายถึงช่ือเสียงองค์กร บุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น

ความรู้สึกประทับใจ หรือท่ีเรียกว่าช่ือเสียงก็ได้ ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร และ

บุคลากรนบัเป็นส่ิงจาเป็นมากในการท่ีจะทาให้องค์กรมีช่ือเสียง ไดรั้บความร่วมมือ 

เช่ือถือ ศรัทธา ทาใหป้ระสบความสาํเร็จใน การดาํเนินงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจของ Niklas Luhmann (1998) (อา้งถึงใน จุไร

ลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นคาํตอบของความเส่ียงของ

ปัญหาเฉพาะเร่ือง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยท่ีความไวว้างใจจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ณ ท่ีนั้นมีความคุน้เคยประกอบอยูด่ว้ย ความไวว้างใจไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดห้ากท่ีนั้นไม่มีความคุน้เคยเกิดข้ึน แต่ความคุน้เคยอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้า่ ณ ท่ี

นั้นจะปราศจากความไวว้างใจก็ตาม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของ Geok Theng Lau (1999) (อา้งถึงใน จุไรลกัษณ์ 

จนัทสีหราช, 2553) กล่าวว่า นักการตลาดมีความสนใจในแนวคิด ด้านความ

จงรักภกัดีเพราะความ จงรักภกัดี ในตราสินคา้เป็นตวัวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใช้
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บริการ และตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างประโยชน์ให้บริษทั การซ้ือซํ้ า และบอกต่อไปยงั

บุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคา้ เป็นส่ิงสาํคญัต่อความจงรักภกัดี  

สําหรับงานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ ไดมี้

ผูท้าํการวจิยัไวด้งัน้ี 

 ชนวรรณ สง่ามัง่คัง่(2550) ในการศึกษาวิจยั “เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล : ศึกษากรณี บริษทั โอสถสภาประกนัภยั 

จาํกดั” เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8 P’s) อยู่ในระดบัมาก การตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหวา่งการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลกบับริษทั โอสถ

สภาประกนัภยั จาํกดั โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการ

ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั แต่ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพการสมรส และจาํนวนบุตรท่ีแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

สิปปวิชญ์ วงศ์สุวฒัน์ (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูซ้ื้อทั้งสองกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ย ผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบเดิม 

และผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในส่วนของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ โดยผูท่ี้ซ้ือประกนัภยั

รถยนตรู์ปแบบเดิมมองวา่ปัจจยัดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยัมีความสําคญัท่ีสุด ปัจจยัท่ี

สนับสนุนการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่

มองวา่ ปัจจยัดา้นความคุม้ครองท่ีเพิ่มข้ึนต่อรถคนัเอาประกนัภยัสืบเน่ืองจากการชน

กบัยานพาหนะทางบก มีความสําคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

รูปแบบใหม่แต่ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ เช่น 

ตวัแทนและนายหนา้ประกนัภยั การบริการของบริษทัประกนัวินาศภยั การโฆษณา
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ประชาสัมพนัธ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัวินาศภยั การรับรู้ขอ้มูลของ

ผูบ้ริโภค เป็นตน้  

ชาลินี วีระเดช (2550) การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ืประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบักรมธรรม์มี

ความความคุ้มครองท่ีครอบคลุมชัดเจน ด้านราคาให้ความสําคญักับอตัราค่าเบ้ีย

ประกนัภยัเหมาะกบัความตอ้งการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ความสําคญั บริษทั

ประกันภัยสามารติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมการตลาดให้

ความสําคญั บริษทัมีการโฆษณาประชาสัมพนัธภาพลกัษณ์ของบริษทัประกันท่ีดี 

ดา้นช่องทางการจาํหน่ายตอ้งการซ้ือผ่านตวัแทน ดา้นความสําคญักบัส่ือโฆษณาให้

ความสําคญัส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงอตัราค่าเบ้ียประกนั

ควรเหมาะสมกบัระดบัรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และบริษทัประกนั

ควรสร้างความน่าเช่ือถือและเนน้การใหบ้ริการต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

สุพนัธ์ อรชุน (2548) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยั

รถยนต์ของผูใ้ช้รถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยัรถยนต์ของผูใ้ช้โดย

ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัประกนัภยั

รถยนตม์ากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการขายท่ีใหบ้ริการรวดเร็ว 

ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริญ (2550) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยั รถยนต์เขตคลองเตย ผลการวิจยั พบว่าการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตข์องผูซ้ื้อส่วนใหญ่ชาํระเบ้ียประกนัท่ี 10,001-20,000 บาท ประเภท

กรมธรรม์ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือประเภท 1 บริษทัประกนัภยัท่ีมีความนิยมสูงสุดคือ

บริษทัวริิยะ ประกนัภยั จาํกดั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย 

เพศ อายุ รายได้การศึกษา อาชีพ อายุรถท่ีนํามาใช้ตอบแบบสอบถาม ทุกปัจจยัมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ปัจจัยการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์และบริษัท

ประกันภัย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กับประเภทประกันภัย ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพลกัษณ์องค์กรประกอบดว้ยช่ือเสียงองคก์ร บริษทัดาํเนินธุรกิจมามากกว่า 10 ปี 

ได้รับรางวลัเกียรติประวติั ติดยอดขายอันดับ 1ใน 10 ของประเทศ ทุกปัจจัยมี

ความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

 ประวิทย ์รังสรรคว์ิจิตร (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัศึกษาความรู้

ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนต ์และลกัษณะของการประกนัภยัรถยนตใ์น

อนาคต ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดับสูงต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัภยัของกลุ่มตวัอย่าง คือ การไม่ตอ้งกงัวลเม่ือเกิดอุบติัเหตุ การให้บริการท่ีดี

ของบริษทัประกันภยัวินาศภยัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกัน

วนิาศภยั ความสะดวกในการทาํประกนัภยั ความเหมาะสมระหวา่งความคุม้ครองกบั

เบ้ียประกนัภยัและความสัมพนัธ์และการบริการท่ีดีของตวัแทน/นายหนา้ วิธีการชาํระ

เบ้ียประกันภัย ชําระผ่านธนาคาร/บัตรเครดิต ควรจะมีการโฆษณาผ่านส่ือด้าน

โทรทศัน์ ผูป้ระกอบการของบริษทัประกนัวนิาศภยัทั้ง 3 แห่ง มีความเห็นท่ีตรงกนัใน

เร่ืองทาํประกนัภยัในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคคือ ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของ

บริษทัประกนัวนิาศภยั  

อนุวตัร ท่อนทอง (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ต่ออายุประกนัรถยนต์ภาคสมคัรใจของลูกคา้บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั ผลของ

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเลือกใชปั้จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการต่อ

อายุประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของลูกคา้บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั ท่ีมีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได ้พบวา่ปัจจยัส่วนบุคลมีผล

ต่อการเลือกใช้ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกต่ออายุประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจกบั

บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั 
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9. วธีิการดําเนินงานวจัิย    

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริการทัว่ไปทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ท่ีมีอายุ      ตั้งแต่ 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึง

ประชากรกลุ่มน้ีจดัเป็นประชากรประเภทนับได้ (Finite Population) ผูว้ิจยัจึงได ้

กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความ

คลาดเคล่ือนจากการสุ่ม ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอย่าง

จาํนวน 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไปท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

วิ ธีการ สุ่มตัวอย่างในการวิจัยค ร้ัง น้ีใช้การ สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีมีความเต็ม

ใจและสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได ้จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

10. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง   ร้อยละ 60.3 อยูใ่นกลุ่ม 20 – 30 ปี ร้อยละ 64.5  ท่ีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 67.3  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 56.0 มีรายไดต่้อเดือนท่ี 

15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 38.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 79.3 

 การทดสอบ สมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การทดสอบ สมมติฐานท่ี 2 จากการวิจยัพบวา่ การส่งเสริมการตลาด เท่านั้น

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.012 
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การทดสอบ สมมติฐานท่ี 3 จากการวิจยัพบวา่มีเฉพาะภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ความไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่

เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางดา้นสถิติ

ท่ี 0.000 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

  เพศ t-Test 0.901 ปฏิเสธ 

  อาย ุ F-Test 0.457 ปฏิเสธ 

  อาชีพ F-Test 0.050 ยอมรับ 

  รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สถานภาพ F-Test 0.787 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

  โฆษณา    

  ประชาสัมพนัธ์ 

MRA 0.914 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด MRA 0.012 ยอมรับ 

  กระบวนการขาย MRA 0.108 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

  ภาพลกัษณ์สินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ความภกัดีต่อสินคา้ MRA 0.054 ปฏิเสธ 

  ความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 

11. อภิปรายผล  

 ตามสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วน
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บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั     ประภาศิริ ถนดัช่าง 

(2553) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

พงังา ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้น เพศ อาย ุอาชีพ มีพฤติกรรมใน

การเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์แตกต่างกนัทุกดา้น ในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์

ดา้นผูท่ี้มีอิทธิผลในการเลือกใชบ้ริการ แตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้น

ระดบัการศึกษาและรายได ้มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต ์ไม่แตกต่าง

กนัทุกดา้น  

ตามสมมติฐานท่ี 2 จากการวิจยัพบว่า การส่งเสริมการตลาด เท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติท่ี 0.012 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ประพฤทธ์ิ นรรัตน์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการประกันภยัรถยนต์กับบริษทัประกันภัยของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความสําคญักบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัประกนัภยั อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 

ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ

และปัจจยัด้านราคา ตามลาํดบัและให้ค่าเฉล่ียความสําคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการบริษทัประกนัภยั อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัการส่งเสริม

การตลาด 

ตามสมมติฐานท่ี 3 จากการวิจยัพบว่ามีเฉพาะภาพลกัษณ์สินคา้ และความ

ไวว้างใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 

คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติท่ี 

0.000 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํประกนัวินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ต ผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกทาํประกนัวินาศภยัในระดบั
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มาก โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ด้านช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของบริษทัประกนั ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการขายและให้บริการท่ีมีอิทธิพล

มากท่ีสุดคือ ดา้นการทาํงานท่ีถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน และปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทาง

กายภาพท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการมีสาํนกังานเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ 

12. ข้อเสนอแนะ    

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรใหค้วามสาํคญัในการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล 

เร่ือง ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

2. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรให้ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการ เร่ือง การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

3. บริษทัประกนัภยัรถยนต ์ควรให้ความสําคญัในการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ เร่ือง

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์เพื่อให้เกิด

กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4. บริษทัประกนัภยัรถยนต์ควรให้ความสําคญั เร่ืองการส่งเสริมการตลาด 

ภาพลกัษณ์สินคา้ และความไวว้างใจ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัภยัรถยนตท่ี์มากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 5. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ในการทาํวิจยั

คร้ังต่อไปอาจนาํขอ้มูลจากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอด

งานวจิยัน้ีโดยอาจทาํการวจิยัในวงท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค  

 6. จากการศึกษาผลการวิจยัในคร้ังน้ี ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยั

อ่ืนๆ สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไดถึ้งร้อยละ 78.2 ดงันั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 
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เช่น ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 

ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ได้

อีก ร้อยละ 28.2 
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