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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่ เกิน 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Influence of Integrated Marketing Communication To The Purchase Decision of
Car Insurance in Bangkok and Boundaries
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับ
การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ ว นบุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คน) และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ปั จ จัย อื่ น กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ ว นบุ ค คลไม่
เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยทําการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่า ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลโดยใช้แ บบสอบถาม
จํานวน 400 ชุ ด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ส่ วน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test,
F-Test (ONE-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหู คูณ (Multiple
Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจ ัย พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่ วงอายุระหว่า ง
20 – 30 ปี ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด อยู่ที่ ระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูใ่ นช่วง 15,001 – 25,000 บาท ส่ วนใหญ่แล้วมีสถานภาพ
.............................................................................................
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โสด และผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลมี เฉพาะ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคล
ไม่ เ กิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลแตกต่ า งกัน และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ภาพลักษณ์ สินค้า และความไว้วางใจ เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ผูว้ ิจ ัย มี ข ้อ เสนอแนะให้นํา ข้อมู ล การวิจ ัย เป็ นแนวทาง ในการพัฒ นาการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ที่มากขึ้นโดยศึกษาปั จจัย
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน)ได้เพิ่มมากขึ้น
คําสํ าคัญ : ประกันภัยรถยนต์, การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
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, FTest (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) of 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
รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจําวันเพื่อใช้ในการสัญจรในการติดต่อ
โดยสารการคมนาคมขนส่ งต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ทําให้การใช้รถยนต์
ในปัจจุบนั มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทําให้สภาพการจราจรหนาแน่นและทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ต่างๆอยู่บ่อยครั้ง มนุ ษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื อพยายามที่จะ
ลดอุ บ ัติเ หตุ อ ันเกิ ดจากการใช้ร ถยนต์ทุ ก วิ ถี ท าง ดัง นั้น ธุ รกิ จประกันวิ น าศภัย ใน
ประเทศไทยถื อเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่สําคัญ ซึ่ งธุ รกิจประกันวินาศภัยจะประกอบด้วย
การประกันภัยประเภทอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลขนส่ ง การประกันภัยทางด้าน
รถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาหรื อแบ่งเบาความเสี ยหาย
หรื อความสู ญเสี ยให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
อุบตั ิเหตุจราจรทางบกเป็ นปั ญหาสาธารณะที่สําคัญของทุกประเทศในแต่ละ
ปี อุบตั ิเหตุจราจรทางบกทําให้มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิตเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งยัง
ทําให้มีผทู้ ุพพลภาพอีกมากมายก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินซึ่ งไม่เพียงส่ งผล
โดยตรงต่ อ ผู ้ป ระสบภัย และครอบครั ว เท่ า นั้น แต่ ย งั ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย และ
สิ้ นเปลืองทรัพยากรของประเทศชาติเป็ นมูลค่ามหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
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สาธารณสุ ขและกฎหมายทั้งนี้ยงั ไม่รวมถึงผลกระทบจากการสู ญเสี ยโอกาสการขาดผู ้
อุปการะและผลกระทบทางจิตใจของครอบครัวผูส้ ู ญเสี ย จึงอาจกล่าวได้วา่ อุบตั ิเหตุ
จราจรทางบกเป็ นปั ญ หาสาธารณะที่ สํ า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ความเสี ย หายต่ อ
ประเทศชาติ
จากสถิ ติอุบตั ิเหตุ จํานวนรถใหม่ที่จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ธุ รกิจ
ประกันภัยในปั จจุบนั จึงมีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดี ต โดยการทําประกันภัยจึงเป็ น
เครื่ องมือในการสร้างหลักประกันมัน่ คงให้กบั ชี วิตและช่วยบรรเทาความเอดร้อนทาง
การเงิ นกรณี เกิ ดภัยพิบตั ิ หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่นํามาซึ่ ง ความสู ญเสี ยไม่ว่าจะเป็ น
ร่ างกายชี วิต และทรัพย์สินของตัวเอง หรื อแม้แต่บุคคลอันเป็ นที่รักก็ยงั เป็ นการสร้าง
ความมัน่ ใจว่าเมื่อเกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่ได้ทาํ ประกันภัยไว้ก็จะได้รับชดใช้
ให้ตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ทําให้ธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มสู งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยอื่นกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ประกอบไปด้วย โฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ ม การตลาด และกระบวนการขาย มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อ
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ประกัน ภัย รถยนต์ (ส่ วนบุ ค คลไม่ เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล
3. ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และ
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
4. ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลเท่านั้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ และ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) เท่านั้น ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
5. ประโยชน์ จากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงแนวโน้มและลักษณะความต้องการซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
บุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล และเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคของธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
2. เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรั บ บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ในการระบุ
กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าที่มีโอกาสจะซื้อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. ลักษณะของการทําประกันภัยรถยนต์ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดย
ผูร้ ับประกันภัยจะสามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด
6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะ พิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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กับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ
การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรม
เหล่านี้ทาํ ให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น
2. ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัย หมายถึ ง บุคคลที่มีหน้าที่ชาํ ระเบี้ยประกันตามที่ตก
ลงไว้ก ับ บริ ษ ัท ประกัน ภัย และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ภัย ต่ า งๆ ขึ้ น กับ วัต ถุ ที่ ท ํา
ประกันภัย ไว้ส ามารถจะเรี ย กร้ องค่าสิ นไหมทดแทนได้จากบริ ษทั ประกันภัยตาม
ความเสี ยหายที่แท้จริ ง
3. บริ ษ ัท ประกัน ภัย รถยนต์ หมายถึ ง บริ ษ ัท ที่ ด ํา เนิ น การเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัยที่ ได้รับอนุ ญาติ ให้ประกอบกิ จการประเภทประกันภัยรถทั้งที่เป็ น
สาขาของบริ ษทั ประกันภัยจากส่ วนกลางหรื อสํานักงานตัวแทนประกันวินาศภัย
4. ผูใ้ ช้รถยนต์ หมายถึง เจ้าของหรื อผูใ้ ช้รถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน )
5. ค่าเบี้ยประกัน หมายถึ ง จํานวนเงินที่ผทู้ าํ ประกันภัยรถยนต์ตอ้ งจ่ายต่อปี
ในการทําประกันรถยนต์
6. ทุนประกัน หมายถึ ง วงเงิ นคุ ม้ ครองความเสี ยหายสู งสุ ดต่อรถยนต์ กรณี
เกิดอุบตั ิเหตุ สู ญหาย หรื อไฟไหม้
7. ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือน
และ สภานภาพ
8. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ หมายถึ ง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการขาย
9. ปั จจัยอื่ นๆ หมายถึ ง ภาพลักษณ์ สิคา้ ความภักดี ต่อสิ นค้า และ ความ
ไว้วางใจต่อสิ นค้า
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา - สถานภาพ
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- การส่ งเสริ มการตลาด
- กระบวนการขาย

การตัดสิ นใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่ เกิน 7
คน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า
- ความภักดีต่อสิ นค้า
- ความไว้วางใจ
8. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ประกันภัยรถยนต์ หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจ
ของ เจ้าของรถยนต์ ผูค้ รอบครองรถยนต์หรื อ ผูข้ บั ขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูก
บังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด
ในการทําวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7
คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
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ศิริพร พงศ์ ศรีวิโรจน์ (2540) ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Theory) เป็ น
วิธีการเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสิ นใจ
วิธีการเชิงระบบ คือ มีปัจจัย (Input) มีกระบวนการ (Process) และ
ผลลัพธ์ (output)
วิธีการเชิ งวิเคราะห์ คือ การใช้เหตุผล (logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หา
ได้หรื อ ข้อมูลที่มีอยู่ พิจารณาทางเลื อกที่เป็ นไปได้โดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิคเชิ ง
ปริ มาณ โดยมี 6 ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสิ นใจ(กระบวนการตัดสิ นใจ) คือ กําหนด
ปัญหาให้ชดั เจน จําแนกทางเลือกที่เป็ นไปได้ ในแต่ละทางเลือกชี้ ผลลัพธ์ที่ได้ แสดง
ผลได้ - ผลเสี ย ในแต่ละส่ วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ - ผลเสี ยของผลลัพธ์
เลือกเทคนิ คการตัดสิ นใจเชิ งคณิ ตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เหมาะสมมาใช้ และนํา
เทคนิคมาใช้ และทําการตัดสิ นใจ
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลได้ มีผู้ให้ แนวคิด ไว้ดงั นี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึง ปั จจัยส่ วนบุคคลว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior)
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่า งๆ
ได้แก่ อายุ วงจรชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษาค่านิ ยมหรื อ
คุณค่า และรู ปแบบของการดํารงชีวติ
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการได้ มีผู้ให้ แนวคิด ไว้ดงั นี้
Kotler. (1997:630) นิ ย ามของ IMC หมายถึ ง แนวความคิ ดของการวาง
แผนการสื่ อสารตลาด ที่ยอมรับคุ ณค่าเพิ่ม (added value) ของการวางแผนอย่าง
กว้างขวาง (comprehensive plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะ
ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบต่ า ง ๆ เช่ น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่ อ ให้
สนองตอบในทันที การส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ และนําวิธีการสื่ อสาร
แบบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ม ารวมกัน เพื่ อให้ก ารติ ดต่ อสื่ อสารมี ค วามชัด เจน สอดคล้อ ง
กลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสานสอดคล้องกัน
เป็ นหนึ่งเดียว
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บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้
ว่าหมายถึ ง กิ จกรรมการส่ งเสริ มการตลาดทั้งหมดทุกชนิ ด เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่ า ง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนั ก งานขาย การส่ ง เสริ ม การขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น นํามาประสมประสานกัน เพื่อให้เป็ นข่าวสาร เพื่อส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ มี ล ัก ษณะความเป็ นหนึ่ งเดี ย วมุ่ ง เน้น ที่ ลู ก ค้า โดยเฉพาะ (customerfocused(customer-focused)
สํ าหรับแนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ สินค้ า ความภักดี และความไว้ วางใจต่ อ
สิ นค้ า ได้มีผใู ้ ห้แนวคิด ไว้ดงั นี้
วิจิตร อาวะกุล (2541: 21) อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นใน
จิตใจ ในความรู้ สึกนึ กคิด ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล
กลุ่มบุคคล โดยได้รับอิทธิ พลมาจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางอ้อม ที่
ทาให้เกิดความรู ้สึก
วาสนา จันทร์ สว่าง และคณะ (2541: 7) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์หรื อ
บางครั้ งใช้ค าว่า ภาพพจน์ หมายถึ ง ชื่ อเสี ย งองค์ก ร บุ คคล หรื อสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น
ความรู ้ สึ ก ประทับ ใจ หรื อ ที่ เรี ย กว่า ชื่ อ เสี ย งก็ ไ ด้ ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ก ร และ
บุคลากรนับเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากในการที่จะทาให้องค์กรมีชื่อเสี ยง ได้รับความร่ วมมือ
เชื่อถือ ศรัทธา ทาให้ประสบความสําเร็ จใน การดําเนินงาน
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจของ Niklas Luhmann (1998) (อ้างถึงใน จุไร
ลักษณ์ จันทสี หราช, 2553) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นคําตอบของความเสี่ ยงของ
ปั ญหาเฉพาะเรื่ อง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยที่ความไว้วางใจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุน้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความไว้วางใจไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หากที่น้ นั ไม่มีความคุน้ เคยเกิ ดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจเกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่
นั้นจะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของ Geok Theng Lau (1999) (อ้างถึงใน จุไรลักษณ์
จันทสี หราช, 2553) กล่ า วว่า นักการตลาดมี ความสนใจในแนวคิ ด ด้า นความ
จงรั ก ภัก ดี เพราะความ จงรั กภัก ดี ในตราสิ นค้า เป็ นตัววัดในการดึ ง ดูดลู ก ค้า มาใช้
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บริ การ และตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้บริ ษทั การซื้ อซํ้า และบอกต่อไปยัง
บุคคลอื่น การบริ หารตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งสําคัญต่อความจงรักภักดี
สํ าหรับงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ได้มี
ผูท้ าํ การวิจยั ไว้ดงั นี้
ชนวรรณ สง่ามัง่ คัง่ (2550) ในการศึกษาวิจยั “เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล : ศึกษากรณี บริ ษทั โอสถสภาประกันภัย
จํากัด” เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (8 P’s) อยู่ในระดับมาก การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยอุ บตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคล ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกับบริ ษทั โอสถ
สภาประกันภัย จํากัด โดยจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน แต่ลูกค้าที่มีสถานภาพการสมรส และจํานวนบุตรที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน
สิ ป ปวิช ญ์ วงศ์สุ วฒั น์ (2555) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อทั้งสองกลุ่มซึ่ งประกอบด้วย ผูซ้ ้ือประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม
และผูซ้ ้ื อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็ นที่แตกต่างกันในส่ วนของ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยผูท้ ี่ซ้ื อประกันภัย
รถยนต์รูปแบบเดิ มมองว่าปั จจัยด้านอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสําคัญที่สุด ปั จจัยที่
สนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผทู้ ี่ซ้ื อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่
มองว่า ปั จจัยด้านความคุม้ ครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคันเอาประกันภัยสื บเนื่องจากการชน
กับยานพาหนะทางบก มี ความสํา คัญที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
รู ปแบบใหม่แต่ยงั มีอีกหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ เช่น
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย การบริ การของบริ ษทั ประกันวินาศภัย การโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ประกันวินาศภัย การรับรู้ ขอ้ มูลของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ชาลินี วีระเดช (2550) การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ ป ระกัน ภัย อุ บ ัติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับกรมธรรม์มี
ความความคุ ้ม ครองที่ ค รอบคลุ ม ชัดเจน ด้า นราคาให้ค วามสํา คัญกับ อัต ราค่ า เบี้ ย
ประกันภัยเหมาะกับความต้องการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญ บริ ษทั
ประกัน ภัย สามารติ ด ต่ อ ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาดให้
ความสํา คัญ บริ ษทั มี การโฆษณาประชาสัม พันธภาพลัก ษณ์ ของบริ ษ ทั ประกันที่ ดี
ด้านช่องทางการจําหน่ ายต้องการซื้ อผ่านตัวแทน ด้านความสําคัญกับสื่ อโฆษณาให้
ความสําคัญสื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่ งอัตราค่าเบี้ยประกัน
ควรเหมาะสมกับระดับรายได้และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และบริ ษทั ประกัน
ควรสร้างความน่าเชื่อถือและเน้นการให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
สุ พนั ธ์ อรชุน (2548) ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์ของผูใ้ ช้รถยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดทุ กปั จจัย มี ผลต่อการเลื อกบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ข องผูใ้ ช้โดย
ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การให้บริ การที่มีผลต่อการเลือกบริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์มากที่สุด คือ ขั้นตอนการขายที่ให้บริ การรวดเร็ ว
ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริ ญ (2550) การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กรมธรรม์ป ระกันภัย รถยนต์เขตคลองเตย ผลการวิจยั พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ของผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ชาํ ระเบี้ยประกันที่ 10,001-20,000 บาท ประเภท
กรมธรรม์ที่นิยมซื้ อมากที่สุด คือประเภท 1 บริ ษทั ประกันภัยที่มีความนิ ยมสู งสุ ดคือ
บริ ษทั วิริยะ ประกันภัย จํากัด ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบไปด้วย
เพศ อายุ รายได้ก ารศึ ก ษา อาชี พ อายุรถที่ นํา มาใช้ตอบแบบสอบถาม ทุ ก ปั จจัย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ปั จ จัย การตลาดบริ การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ค่ า เบี้ ย ประกัน ภัย รถยนต์แ ละบริ ษัท
ประกัน ภัย แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเภทประกัน ภัย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ภาพลักษณ์ องค์กรประกอบด้วยชื่ อเสี ยงองค์กร บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จมามากกว่า 10 ปี
ได้รั บ รางวัล เกี ย รติ ป ระวัติ ติ ด ยอดขายอัน ดับ 1ใน 10 ของประเทศ ทุ ก ปั จ จัย มี
ความสัมพันธ์กบั การพฤติกรรมตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันภัยรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยงั ศึกษาความรู้
ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ และลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ใน
อนาคต ผลของการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลในระดับ สู ง ต่อ การตัด สิ นใจทํา
ประกันภัยของกลุ่มตัวอย่าง คือ การไม่ตอ้ งกังวลเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุ การให้บริ การที่ดี
ของบริ ษ ทั ประกันภัยวินาศภัย เมื่ อเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษ ทั ประกัน
วินาศภัย ความสะดวกในการทําประกันภัย ความเหมาะสมระหว่างความคุม้ ครองกับ
เบี้ยประกันภัยและความสัมพันธ์และการบริ การที่ดีของตัวแทน/นายหน้า วิธีการชําระ
เบี้ ย ประกัน ภัย ชํา ระผ่า นธนาคาร/บัต รเครดิ ต ควรจะมี ก ารโฆษณาผ่า นสื่ อ ด้า น
โทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการของบริ ษทั ประกันวินาศภัยทั้ง 3 แห่ง มีความเห็นที่ตรงกันใน
เรื่ องทําประกันภัยในปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคคือ ความมัน่ คงและความน่ าเชื่ อถื อของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย
อนุ วตั ร ท่อนทอง (2554) ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ต่ออายุประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด ผลของ
การศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบการเลือกใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การต่อ
อายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของลูกค้าบริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด ที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่ องเพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ และรายได้ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคลมีผล
ต่อการเลือกใช้ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลื อกต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกับ
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด
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9. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิ ง ที่มี อายุ ตั้งแต่ 20 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล ซึ่ ง
ประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากรประเภทนับได้ (Finite Population) ผูว้ ิจยั จึงได้
กํา หนดขนาดตัว อย่า งโดยใช้ต ารางสํ า เร็ จ รู ป Taro Yamane โดยให้มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากการสุ่ ม ร้ อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด
ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
วิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่มีความเต็ม
ใจและสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
10. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 อยูใ่ นกลุ่ม 20 – 30 ปี ร้อยละ 64.5 ที่ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 67.3 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 56.0 มีรายได้ต่อเดือนที่
15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 38.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 79.3
การทดสอบ สมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
(ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบ สมมติฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ มการตลาด เท่านั้น
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ 0.012
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การทดสอบ สมมติฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่ามีเฉพาะภาพลักษณ์สินค้า และ
ความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติ
ที่ 0.000
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.901
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.457
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.050
ยอมรับ
รายได้
F-Test
0.000
ยอมรับ
การศึกษา
F-Test
0.000
ยอมรับ
สถานภาพ
F-Test
0.787
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
โฆษณา
MRA
0.914
ปฏิเสธ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.012
ยอมรับ
กระบวนการขาย
MRA
0.108
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า
MRA
0.000
ยอมรับ
ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.054
ปฏิเสธ
ความไว้วางใจ
MRA
0.000
ยอมรับ
11. อภิปรายผล
ตามสมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วน
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บุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ประภาศิริ ถนัดช่าง
(2553) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พังงา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะด้าน เพศ อายุ อาชีพ มีพฤติกรรมใน
การเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกันทุกด้าน ในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์
ด้านผูท้ ี่มีอิทธิ ผลในการเลือกใช้บริ การ แตกต่างกัน และผูบ้ ริ โภคที่มีคุณลักษณะด้าน
ระดับการศึกษาและรายได้ มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ ไม่แตกต่าง
กันทุกด้าน
ตามสมมติ ฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ ม การตลาด เท่านั้นที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิ น 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนัยสําคัญทางด้านสถิ ติที่ 0.012 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริ ก ารประกันภัย รถยนต์ก ับ บริ ษ ทั ประกันภัย ของผูใ้ ช้ร ถยนต์ใ นเขตอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบริ ษทั ประกันภัย อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และปั จจัยด้านราคา ตามลําดับและให้ค่าเฉลี่ ยความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การบริ ษทั ประกันภัย อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยการส่ งเสริ ม
การตลาด
ตามสมมติฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่ามีเฉพาะภาพลักษณ์สินค้า และความ
ไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7
คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพฯและปริ มณฑล อย่างมี นัย สําคัญทางด้านสถิ ติที่
0.000 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2553) ศึ กษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทําประกันวินาศภัยในจังหวัดภูเก็ต ผลวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันวินาศภัยในระดับ
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มาก โดยปั จจัย ย่อยด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีอิท ธิ พ ลมากที่ สุดคื อ ด้า นชื่ อเสี ย งและความ
น่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกัน ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการขายและให้บริ การที่มีอิทธิ พล
มากที่สุดคือ ด้านการทํางานที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน และปั จจัยย่อยด้านลักษณะทาง
กายภาพที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือการมีสาํ นักงานเป็ นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ
12. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล
เรื่ อง ระดับการศึ ก ษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน เพื่ อให้เกิ ดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
2. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยการตลาด
เชิ ง บู ร ณาการ เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม การตลาด เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
3. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ ควรให้ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยอื่นๆ เรื่ อง
ภาพลักษณ์สินค้า และความไว้วางใจต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้เกิด
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เพิ่มมากขึ้น
4. บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ควรให้ความสําคัญ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด
ภาพลักษณ์สินค้า และความไว้วางใจ เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันภัยรถยนต์ที่มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
5. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ในการทําวิจยั
ครั้ งต่ อไปอาจนํา ข้อมูลจากการทําวิจยั ในครั้ ง นี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอด
งานวิจยั นี้โดยอาจทําการวิจยั ในวงที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
6. จากการศึกษาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัย
อื่นๆ สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้ถึงร้อยละ 78.2 ดังนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ
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เช่น ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ได้
อีก ร้อยละ 28.2
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