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บทคัดยอ
การศึก ษาฉบับ นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษา สวนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุร กิจ บริก ารโมเดล
โครงสรางทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันยนตผานบริษัทประกันภัย
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ ประชากรกรุงเทพมหานครที่มีความตองการซื้อประกันรถยนต
ทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากประชากรที่เปนผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตัว
แปรตนคือ สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โมเดลสรางทัศนคติ และทฤษฎีของคุณภาพบริการ
ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันรถยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจากกลุมตัวอยาง คือ โมเดลสรางทัศนคติทฤษฎีของคุณภาพบริก าร และสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการโดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของโมเดลสรางทัศนคติที่มากที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต และรองลงมาคือ ทฤษฎีของคุณภาพบริการ และสวนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ, คุณภาพบริการ, โมเดลโครงสรางทัศนคติ, การ
ตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This study aims to study service marketing mix, attitude creation model and theory
of service quality that affects decision of purchasing car insurance via an insurance company
of consumers in Bangkok. Populations were people in Bangkok who need to purchase auto
insurance policy, both male and female. A sample group used in this study comงes from
400 consumers who are Bangkok population and the sampling technique for this study is a
convenience sampling. Questionnaire is a tool to gather data in accordance withindependent
variables which are service marketing mix, attitude creation modelม and theory of service
quality, and dependent variables which is purchase decision of car insurance. According to
~ 820 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

analysis, descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation are applied
to analyze data, and inferential Statistic which is multiple linear regressions is applied in this
study as well.
Besides, the study results also found that the factors which influence the decision of
purchasing car insurance via an insurance company of the sample consumers in Bangkok are
the attitude creation model, the service quality, and the service marketing mix. The most
important factor for the samples is the attitude creation model. The latter factors are the
theory of service quality and the service marketing mix, which are at a statistical significant
level of 0.05
Keyword: Service Marketing Mix, Service Quality, Attitude Creation Model, Purchase Decision.
บทนํา
ประกันวินาศภัย จัดเปนธุรกิจที่รวบรวมความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดํารงชีวิตในแตละวัน
ของผูบ ริโภค ซึ่งการทําประกันวินาศภัยเปนการตกลงกันระหวางผูรับประกันกับบริ ษัทประกันวาจะมีการ
ชดเชยคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนผูทําประกันภัยเมื่อเกิดเหตุอันเนื่องมาจากเหตุการณที่ไมไดคาดการณ
ลวงหนาไว ทั้งนี้ยังทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในภาพรวมของการทําประกันภัยวาจะไดประโยชนครบถวน
สมบูรณตามที่กรมธรรมประบุไวผูที่มีสิทธิใชประกันภัยไดตองเปนไปตามเงื่อนไขของที่บริษัทกําหนด(สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2561)
ในปที่ผานมาทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ไดมี
การสงเสริมธุรกิจประกันภัยรถยนตใหเปนการขับเคลื่อนประกันภัยยุคดิจิตอล ใหผูบริโภคไดทราบถึงความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันภัยรถยนต ตลอดจนทําใหผูบริโภครับรูไดถึงประโยชนของการทําประกันภัย
ประกอบกับปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจในยุคปจจุบันที่อัตราการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวอยางตอเนือ่ ง จึงทํา
ใหการลงทุนในภาคเอกชนมีการลงทุนในธุรกิจประกันภัยเติบโตขึ้น ซึ่งในป 2561ธุรกิจบริษัทประกันวินาศภัย
มีแนวโนมสูงขึ้นจากปกอน รอยละ5.12 เนื่องจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นในแตละปทําใหบุคคลที่ใชรถใช
ถนนหันมาเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น
จากสถิติเบื้องตนจากกรมขนสงทางบกมีจํานวนรถยนตจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในแตละป แนนอนสิ่งที่
ตามมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนตก็คือปญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดและหนาแนนในเกือบทั่วทุก
พื้นที่ในประเทศไทย และปญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่มาจากการขับขี่ที่ไมปลอดภัยของผูขับขี่บนทองถนนจึงทํา
ใหผูบ ริโ ภคหันมาสนใจเรื่องการทําประกันวินาศภัยมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ในการทําประกันภัยรถยนตมีดวยกัน 2
ประเภท คือ ประกันภัยรถยนตภาคบังคับและประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ เปนสิ่งที่ผูขับขี่สามารถเลือกทํา
เองไดดวยตนเองเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนแตละครัง้ ดังนัน้ จึง
ทําใหเกิดธุรกิจประกันขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการดานความปลอดภัยของผูบริโภคแตการทําประกันภัย
ไมไดเปนการทําใหอุบัติเหตุนั้นหายไป แตการประกันภัยจะชวยลดภาระใหกับคนที่เกิดอุบัติเหตุ โดยปจจุ บัน
บริษัทประกันมีใหเลือกไดตามความตองการไดเลยขึ้นอยูกับวาบริษัทไหนทําการตลาดทางการคาที่ดีกวาเทา
นั้นเอง(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2560)
จากที่กลาวมาขางตนจึงทําใหผูทําวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการโมเดลโครงสรางทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันยนตผา นบริษทั
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ประกันภัยของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนตของผูบริโภความีปจจัยใดเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
ทบทวนวรรณกรรม
Philip Kotler (2003) กลาววา สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการจะทําใหธุรกิจประเภท
บริการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุด องคประกอบของสวนประสมการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคลดานลัก ษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ สวนประสมการตลาดสําหรับธุร กิจ บริก ารทั้ง 7P
ขางตนเปนสิ่งที่จําเปนในการทําธุรกิจบริการ เนื่องจากการวางแผนกลยุทธทางดานการตลาดของธุรกิจบริการ
นั้นจะตองมีการจัดสวนประสม 7P แตละตัวเขาดวยกันเพื่อใหสามารถสรางกลยุทธอื่นๆสูกับคูแขงทางธุรกิจได
Schiffman and Kanuk (1994) โมเดลโครงสรางทัศนคติ สรางขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจประเภทบริก าร โดยแตละโมเดลทัศนคติมีความแตกตางกันซึ่งวิธีในแตล ะสวนมี
ความสัมพันธรายละเอียดดังนี้
(1) สวนของความเขาใจเปนความเขาใจในสวนของความรูและการรับรูที่ไดจากทัศนคติของตัวบุคคล
(2) สวนของความรูสึก ในสวนนี้จะสะทอนใหเห็นถึงอารมณหรือความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสิ่งหนึ่ง
(3) สวนพฤติกรรม เปนสวนสุดทายที่เกิดขึ้นซึ่งผานการใชงานหรือทดลองใชงานไปแลว ซึ่งในสวนนี้
จะสะทอนใหเ ห็นถึง ความนาจะเปนในพฤติกรรมของผูบ ริโภควาจะมีทัศนคติที่ดีกับ ธุร กิจบริก ารหรือไม
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ไดกลาววาแบบวัด SERVQUAL นักวิจัยไดมีการแบง
หลักการวัดผลออกมาได 2 สวนคือ เปนแบบสอบถามที่ใชวัดความคาดหวังในการบริการและเปนการวัดการ
รับรูภายหลังจากการบริการ และนอกจากนี้นักวิจัยยังพบวาทฤษฎีของคุณภาพบริการ Servqual ยังสามารถ
แบงออกมาไดอีก 5 ดานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานสิ่งที่สามารถจับตองได (Tangibility)
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability)
3. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)
4. ดานการใหความเชื่อมั่น(Assurance)
5. การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy)
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) เปนขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเนื่องจากผูบริโ ภคมี
พฤติกรรมแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อจึงทําใหพิจารณาการตัดสินใจซื้อไดดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition)
2. การแสวงหาขอมูล (Information Search)
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
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สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตผาน
บริษัทประกันภัยของผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

โมเดลโครงสรางทัศนคติ
ทฤษฎีของคุณภาพบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐาน
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. ป จ จัย โมเดลสร างทั ศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลตอ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภัย รถยนต ข องประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
3. ปจ จัยทฤษฎีคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของกลุมคนใชรถยนตในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุรกิจบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตจาก
บริษัทประกันภัย
4. เพื่อศึกษาทฤษฎีของคุณภาพบริการของบริษัทประกันภัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต
จากบริษัทประกันภัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชศึกษาคือ ประชากรกรุงเทพมหานครที่มีความตองการในการซื้อประกันรถยนต
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากรกรุงเทพมหานครดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม โดย
แบงเปน 4 เขตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษาประกอบดวย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สวนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุร กิจ บริก าร, โมเดลโครงสราง
ทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการ
3.2 ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต
4. ระยะเวลาในการศึกษา กุมภาพันธ 2561 – ตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
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1. ประชากรที่ใชศึกษา คือผูบริโภคที่มีความตองการทําประกันรถยนตในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชาย
และเพศหญิง
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ซึ่งเปนการสุมแบบโดยใชความนาจะเปน
จํานวน 400 ชุด ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane(1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน 40
ไดคา Cronbach Alpha 0.937 และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําไปแจกที่กรมการ
ขนสงทางบกในเขตปทุมวัน ลาดพราว จตุจักร และสวนหลวง เขตละ 100 ชุด รวม 400 ชุด
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีรายไดสวนใหญ 10,001
- 20,000 บาท การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาอาชีพสวนใหญพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชนซึ่งกลุม
ตัวอยางสวนใหญเ ลือกประกันประเภทประกันชั้น 1โดยมีจุดประสงคสวนใหญในการเลือกซื้อ ประกันภัย
รถยนตเ พื่อปองกันคาใชจายในการเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และเครื่องมือ การสื่อสาร
การตลาดที่กลุมตัวอยางพบเห็นไดบอยคือทางโทรทัศน รองลงมาเปนเว็บไซต และสื่อโฆษณาโซเชียลมิเดีย
จากผลการศึ ก ษาในด านส วนประสมทางการตลาดสํ า หรั บ ธุร กิ จ บริ ก ารแสดงให เ ห็น ว าผู ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการในระดั บมากโดยเมื่อ
พิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือบริษัท ประกันภัยรถยนตมี
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.13) รองลงมาคือ รูป แบบกรมธรรมป ระกันภัยมีใหเ ลือก
หลากหลาย (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12) เงื่อนไขความคุมครองเหมาะสมตรงตามความตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.09) และนอยที่สุดคือสถานที่ตั้งบริษัทเปนจุดเดนเปนหลักแหลงและมีความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87)
จากผลการศึกษาในดานโมเดลโครงสรางทัศนคติแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอคุณคาตราสินคาในระดับมากโดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบแบบสอบถาม
เห็นดวยมากที่สุดคือทานคิดวาการทําประกันภัยรถยนตจ ะมีประโยชนกับ ทานเมื่อเกิดอุบัติ เ หตุ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.29) ทานทราบวาการทําประกันภัยเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับรถยนตทุกคัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.23) ทาน
ตัดสินใจซื้อประกันเพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินของทาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.16) และนอยที่สุดคือทาน
รูสึกพึงพอใจกับบริษัทประกันที่ตอบสนองความตองการของทานได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07)
จากผลการศึกษาในดานทฤษฎีของคุณภาพบริการแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมตอทฤษฎีของคุณภาพบริก ารในระดับ มากโดยเมื่อพิจ ารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือการใหบริการขอมูลประกันภัยที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.11) การใหบริการคําแนะนําและชี้แจงเงื่อนไขความคุมครอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) ความเอาใจใสในการ
ติดตอของเจาหนาที่เ สนอขายประกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) และนอยที่สุดคือชวงระยะเวลาในการโทรไป
นําเสนอขอมูลประกันภัยรถยนต (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93)
จากผลการศึกษาในดานตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมตอตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตในระดับมากโดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลว
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือทานตัดสินใจซื้อประกันเมื่อออกรถยนตใหมทุกครั้ง (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.27) ทานตัดสินใจซื้อประกันรถยนตเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ(คาเฉลี่ยเทากับ 4.20)ทานมักจะหา
~ 824 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ขอมูลประกอบการตัดสินใจทุกครั้งกอนทําประกันรถยนต(คาเฉลี่ยเทากับ 4.14)ทานเปรียบเทียบขอมูลหลาย
บริษัท เพื่อใหไดความคุมครองที่ตรงกับความตองการของทาน(คาเฉลี่ยเทากับ 4.11)และนอยที่สุดคือทาน
ตัดสินใจซื้อประกันเนื่องจากการโนมนาวใจของผูเสนอขาย(คาเฉลี่ยเทากับ 3.75)
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห
ตัวแปรอิสระ
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
โมเดลโครงสรางทัศนคติ
ทฤษฎีของคุณภาพบริการ

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
.149
.032
.229
4.659 .000
.483
.067
.320
7.168 .000
.422
.048
.369
8.847 .000

R2 = 0.663, F = 262.345, N = 400, p < 0.05
แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โมเดลโครงสรางทัศนคติ และทฤษฎีของ
คุณภาพบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต(Sig = .000) โมเดล
โครงสรางทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต (Sig = .000)และทฤษฎีของคุณภาพบริการมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต (Sig = .000)
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต
พบวา ทฤษฎีของคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตมากที่สุด (B = .369) รองลงมา
คือโมเดลโครงสรางทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต (B = .320)และสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซื้อประกันภัยรถยนตนอยที่สุด (B .229)ตามลําดับ
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.663) พบวาตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาด
สําหรับธุร กิจบริก ารโมเดลโครงสรางทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนตคิดเปนรอยละ 66.3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุง เทพมหานครจากการแปลผลการวิเ คราะหขอมูล
ดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการนี้มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.98ซึ่งสอดคลอง
ตามหลักแนวคิดของทฤษฎี Philip Kotler (2003) ที่กลาวไววาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
เปนการพัฒนาตอยอดมาจากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P เพื่อใหธุรกิจบริการเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
สวนที่เพิ่มเขามาคือ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ สิ่งเหลานี้ถือวาเปนสิ่งที่ธุรกิจ
ประเภทบริการตองคํานึงถึงเพื่อที่จ ะทําใหสินคาเปนที่ยอมรับและเปนอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จึงทําให
สมมุติฐานนี้เปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตประเภท 1 ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) โดย วัชระศิริโอ
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วัฒนะ และชิณโสณวิสิฐนิธิกิจา ซึ่งกลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
มีอิทธิพลตอการซื้อ และมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดโดยใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการขาย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ และปจจัยสนับสนุนอื่นเชนเรื่องของปจจัย
ทางประชากรศาสตรก็มีสวนที่ทําใหตัดสินใจในการซื้อประกันรถยนต เชนเรื่องของอายุ การศึกษาและรายได
ของผูบริโภคซึ่งมีระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาทฤษฎีโ มเดลสรางทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครจากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของ
กลุม ตัวอย างมีความเห็นวาทฤษฎีโ มเดลสรางทัศนคติมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.16ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี
Schiffman and Kanuk (1994) ไดก ลาวไววาทฤษฎีโ มเดลสรางทัศนคติสรางขึ้นมาเพื่อที่ จะอธิบ ายถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคขั้นพื้นฐานที่มีตอธุรกิจประเภทบริการโดยโมเดลทัศนคติจะแบบออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่1 สวนของความเขาใจ สวนที่ 2 สวนของความรูสึก และสวนที่ 3 สวนพฤติกรรมโดยกลุมตัวอยางไดให
ความสําคัญกับเรื่องของประโยชนกับผูบริโภคเมื่อเกิดอุบัติเหตุผูบริโภคมีความเขาใจวาการทําประกันภัยเปน
สิ่งที่จําเปนสําหรับรถยนตทุกคัน ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในบริษัทประกันที่ตนเองเลือกใช และรูสึกพึงพอใจกับ
บริษัทประกันที่ตอบสนองความตองการได จึงแสดงใหเห็นวาโมเดลโครงสรางทัศนคติถือเปนเครื่องมือที่ มี
อิท ธิพ ลตอ การตัดสิ นใจซื้อมากที่ สุดของกลุม ผู บ ริโ ภคในปจ จุ บัน จึง ส ง ผลใหส มมุติ ฐานนี้เ ป นที่ย อมรั บ
นอกจากนี้ผลที่ไดยังสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร (2557) โดยทิพยสุภาสุวรรณอทาน ซึ่งผูทําวิจัยอธิบายไววาปจจัยดานคุณภาพการบริการ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 และนอกเหนือจากปจจัยทางดานคุณภาพการบริการ ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด และ
สวนปจจัยดานทัศนคติยังมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจซื้ออีกดวย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวาทฤษฎีของคุณภาพบริก ารมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของ
กลุม ตัวอยางมีความเห็นวาทฤษฎีของคุณภาพบริก ารมีอิทธิพ ลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของ
ประชากรในกรุง เทพมหานครอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.03 ซึ่ง สอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ไดกลาวไววาคุณภาพในการบริการจะเปนสิ่งที่สรางความ
แตกตางใหกับตัวของธุรกิจเอง เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันที่สูงการบริการใหเปนที่ประทับใจผูบริโภคจะ
สามารถดึงดูดใจลูกคาไดซึ่งตามหลักทฤษฎีจะอาศัยหลักแบบวัด SERVQUAL แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่
1 เปนแบบสอบถามที่ใชวัดถึงความคาดหวังในบริการของผูบริโภค และสวนที่ 2 เปนการวัดการรับรูภาย
หลังจากไดรับบริการเปนที่เรียบรอยแลวดังนั้นธุรกิจจําเปนตองความสําคัญเรื่องของบริการใหไดมากกวาความ
คาดหวังของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ หรือตองเปนสิ่งที่ผูบริโภคสามารถจับตองได เชื่อถือและไววางใจได โดยกลุม
ตัวอยางไดใหความสําคัญ กับเรื่องการใหบริการขอมูลประกันภัยที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ การใหบริการ
คําแนะนําและชี้แจงเงื่อนไขความคุมครองความเอาใจใสในการติดตอของเจาหนาที่เสนอขายประกันนอกจากนี้
ผลที่ ไ ด ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการทํ า ประกั น ชี วิ ต ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร (2558) โดยวันวนัชทวงศวิรัชจิตซึ่งใหผลที่ตรงกันคือ คุณภาพของการบริการมีผลตอความ
พึงพอใจในการตัดสินใจทําประกันชีวิตมากที่สุดเนื่องจากในการตัดสินใจซื้อทุกครั้งผูบริโภคจะทําการประเมิน
ภาพรวมของตัวผลิตภัณฑกอน จากนั้นจะประเมินขอบกพรองตางๆ ของธุรกิจที่ใหบริการ
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชทางธุรกิจ
จากลั ก ษณะดา นข อมู ล ทั่ วไปผู บ ริ โ ภคส วนใหญที่ ตัด สิน ใจในการเลือ กซื้ อประกัน เป นประเภท
ประกันภัยชั้น1 โดยมีจุดประสงคเ พื่อการปองกันคาใชจายในการเกิดอุบัติเ หตุ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง และชองทางการสื่อสารที่ผูบริโ ภคพบบอยที่สุดคือทางโทรทัศน ธุรกิจ ประกันควรมีก ารใชสื่อที่
หลากหลายขึ้น เชนการทําโฆษณาผานสื่อโซเชียลตางๆ ดังนั้นธุรกิจประเภทประกันรถยนตสามารถนําขอมูลที่
กลาวมาขางตนไปปรับใชในการดําเนินธุรกิจ วางแผน กําหนดกลยุทธเพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญ
ในเรื่องมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยรถยนต เปนหลักซึ่งสวนประสมการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการเปนอีกตัวชวยหนึ่งที่จะทําใหธุรกิจ วิเคราะหไดอยางตรงจุด ทั้งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑที่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการ ราคาตองไมสูงและสามารถใหผูบริโภคทุกกลุมเขาถึงได ธุรกิจควรมีการจัด
โปรโมชั่นเพื่อเปนการสรางแรงดึงดูดใจใหแกผูบริโภค บุคคลที่ร วมธุรกิจควรมีความรูดานเดียวกันเพื่อจะได
รวมชวยกันแกปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดได ดานกระบวนการควรมีก ารวางระบบงานใหลื่นไหลไมติดขัด
ดังนั้นผูทําธุรกิจควรวิเคราะหทําการวิเคราะหตลาดเพื่อดูสัดสวนความตองการของตลาดประกันรถยนตกอน
จากการศึกษาเรื่องโมเดลสรางทัศนคติแสดงใหเห็นวาโมเดลทัศนคติมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อของจาก
การทดลองจากกลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องของประโยชนที่จะไดรับจากการทํา
ประกันภัยรถยนตหลังการเกิดอุบัติเหตุ ฉะนั้นธุรกิจควรสรางการรับรูใหผูบริโภคไดเห็นถึงประโยชนและโทษ
ของการทําประกันภัยกอนวาจะเกิดผลดีผลเสียอยางไร เชน ชวยในการปองกันอุบัติเหตุ หรือปองกันคาใชจาย
ที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุเปนตน เมื่อผูบริโภคเริ่มเกิดทัศนคติที่ดีตอเรื่องของประกันก็จะชวยสง ผลดีใน
การประกอบการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได
จากการศึกษาเรื่องทฤษฎีของคุณภาพบริการถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ฉะนั้นบริษัท ประกันควรมีก ารพิจ ารณาคุณภาพการบริก ารตั่ง แตตัวพนักงานจนถึง กระบวนการ
ใหบริการตางๆ เพื่อใหเปนที่ยอมรับโดยผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นดวยกับการใหบริการขอมูลประกันภัยที่
ถูกตองครบถวนสมบูรณถือเปนสิ่งที่สําคัญดังนั้นพนักงานทุกคนที่เปนผูเสนอขายกรมธรรมควรมีใบประกอบ
อนุญาตนายหนาเพื่อใหเปนที่นาเชื่อถือใหแกผูบริโภค มีความกระตือรือรนในการเสนอขาย และนอกเหนือจาก
พนักงานแลวการใหบริการกอนและหลังการขายควรเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสรางภาพลักษณใหกับธุรกิจ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานการวิจัย หรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
ตนทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนใจของผูบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงงายขึ้น (Switching Cost) เพื่อเปนขอมูลใหธุรกิจ
ประเภทประกันภัยมาศึกษาขอมูลเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคและนําไปปรับปรุงพัฒนาตอยอดธุรกิจ
2. การศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาของกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร ซึง่
การวิเคราะหผลออกมาอาจจะยังไมครอบคลุมทุกจังหวัด และยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจขยายสาขาของ
ธุรกิจประกันไปยังตางจังหวัดไดดังนั้น ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
เพราะเนื่องจากผูบริโภคแตละจังหวัดมีความตองการที่หลากหลาย มีทัศนคติที่ไมเหมือนกัน เพื่อนําไวเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจขยายสาขาไปยังตางจังหวัดได
~ 827 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

3. การศึกษาของผูทําวิจัยครั้งนี้มีการใชเครื่องมือเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรจะมีการ
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพควบคูไปดวย เชน การสัมภาษณแบบกลุม และการสัมภาษณแบบเชิงลึกถึงการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันรถยนต
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