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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั รถยนต์เป็ นปั จจัยสําคัญอีกปั จจัยหนึ งในการดํารงชีวิต เนื องจากเป็ นพาหนะที
อํานวยความสะดวกสบายและความรวดเร็ วในการเดินทางและการขนส่ ง ซึงแม้ว่าการใช้รถยนต์จะ
ทําให้เกิดความสะดวกสบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความสูญเสี ยเป็ นอย่างมาก ดังนันเมือ
เกิดอุบตั ิเหตุขึน การทําประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเอือประโยชน์ให้กบั ผูใ้ ช้
รถใช้ถนน ในการศึกษาครังนีมีความประสงค์ทีจะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจของผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึงข้อมูลทีได้จากการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ โดยเก็บข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานครทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจก
แจงความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ตวั แปรต่าง ๆ โดยใช้
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมการการเลือก
ซือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย อายุร ะหว่ าง 18-26 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึก ษาคื อปริ ญ ญาตรี อาชี พพนัก งาน
บริ ษ ัทเอกชน ห้างร้ า น รายได้เ ฉลี ยต่ อเดื อ น 15,001 - 25,000 บาท ส่ ว นใหญ่ มีร ถยนต์ทีใช้ใ น
ปัจจุบนั ยีห้อโตโยต้า ทีมีอายุรถน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี ราคารถยนต์ระหว่าง 555,001 - 855,000
บาท มีการขับขีรถยนต์ในระยะเวลา 1 เดือน โดยเฉลียเป็ นระยะทางประมาณ 501 - 1,000 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์เพือความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทาง กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ เคยประสบเหตุเกียวกับรถยนต์ อันเนื องมาจากสาเหตุ รถคู่กรณี มาเฉี ยวชน โดยเหตุผล
หลักในการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเนืองจากเห็นความสําคัญ ประโยชน์ และความคุม้ ค่า
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ของการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทีช่วยแบ่งภาระความเสี ยงภัย ทํากรมธรรม์ภาคสมัครใจ
ประเภท 1 กับบริ ษทั วิริยะประกันภัย ต่ออายุกรมธรรม์กบั บริ ษทั เดิม ชําระค่าเบียประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจต่อปี 10,001-15,000 บาท ใช้ช่องทางในการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยตรง
กับทางบริ ษทั ประกันภัย จากการศึกษาเรื องความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติก รรมการเลือกทําประกัน ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความสําคัญด้านกระบวนการให้บริ การ ความสําคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ ความสําคัญด้านสถานทีตังและช่องทางการจัดจําหน่ าย ความสําคัญด้าน
ราคา ความสําคัญด้านบุคลากร ความ สําคัญด้านลักษณะทางกายภาพ ความสําคัญด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ซึ งได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้สุทธิต่อเดือน และพฤติกรรมการทําประกันภัยรถยนต์ ได้แก่ ประเภทของ
กรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ทีทําประกันภัยรถยนต์ และค่าเบียประกันภัยทีมีความสําคัญต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกทําประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัค รใจ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ าทังเพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ประเภท
กรมธรรม์ บริ ษทั ประกันภัย ค่าเบียกรมธรรม์ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
การศึ ก ษาครั งนี มี ข ้อ เสนอแนะ คื อ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ประกัน ภัย รถยนต์ ค วรให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็ นอย่างมาก ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน
กําหนดรู ปแบบการประกันภัยรถยนต์และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ เพือให้ได้รับความพึงพอใจ
สอดคล้องกับความต้องการกับผูท้ ีมาใช้บริ การให้ของผูใ้ ช้รถยนต์ต่อไป
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