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51601723 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ :  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ / ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  
 เบญจมาศ เชียรวิชัย : ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
ประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ :           
อ.ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ. 78 หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนผูใชรถยนตท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป และซ้ือ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาเปน
ดังนี้ 
 1. การศึกษาลักษณะประชากรศาสตร จากกลุมตัวอยางท้ังหมด เปนเพศชาย 211 คน 
และเปนเพศหญิง 189 คน พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 27 - 37 ป สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,001 - 
30,000 บาท และมีอายุรถยนตท่ีใช 1-7 ป 
 2. จากการศึกษาพฤติกรรมการของผูซ้ือประกันภัยรถยนต พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเคยซ้ือประกันภัยรถยนต โดยทําการซ้ือประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเม่ือกรมธรรมใกล
หมดอายุเพื่อคุมครองรถยนตของตนเอง เลือกซ้ือผานตัวแทน และมีงบประมาณในการซื้อ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ตั้งแต 10,001 บาทข้ึนไป 
 3. จากผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก  โดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัย
รถยนตไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด  ดานพนักงาน ดานกระบวนการ และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  ตามลําดับ 
 4. ผลการศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ
การซ้ือประกันภัยรถยนต พบวามีทัศนคติตอการซ้ือประกันภัยรถยนตอยูในระดับมาก 
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 The objective of this research is to study the factors affecting in people’s decision 

making to buy voluntary motor insurance policy (third party liability) in Dindaeng, Bangkok. 

This is a quantitative research. The samples consisted of 400 car drivers that ages upper than 

18 years old being holder on voluntary motor policy within Dindaeng, Bangkok. The results 

are as follows 

 1. A Study of Population from all samples was 232 females and 168 males found 

that age of ranging from 27-37 years, single status, held Bachelor degree, work with private 

sector, having average income between 15,001 - 30,000 Baht per month and age of car ranging 

from 1-7 years.  

 2. The behavior of buyer’s motor insurance found that most samples have bought 

voluntary motor insurance to protect their car near the end of their buying through agent and 

budget to buy from up to 10,001 Baht.  

 3. The results showed that maketing mix factors affecting to decision making to 

buy voluntary motor insurance policy in Dindaeng, Bangkok at a high level. The important 

factors affecting the decision making to buy motor insurance in the following order of product, 

price, place, promotion, people, process and physical evidence respectively. 

 4. The study of public attitude in Dindaeng, Bangkok has to buy motor insurance 

found that attitudes towards to buy insurance at a high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะห ความกรุณา จาก 
อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการให
คําปรึกษาแนะนํา ใหความรู ตลอดจนแนวคิด ขอคิดเห็นตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี จน
การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไปไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ประธานกรรมการ และ ผูชวย
ศาสตราจารยนภนนท หอมสุด กรรมการ ท่ีไดท่ีไดชวยกรุณาอนุเคราะหตรวจทานความถูกตองและ
ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางในการทําสารนิพนธฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีความรับและใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณ
เพื่อนสนิทมิตรสหาย พี่ ๆ นอง ๆ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ตล่ิงชัน) รุนท่ี 2 ท ุกทานท่ีใหความชวยเหลือทุก ๆ ดานเปนอยางดี รวมท้ังรวมแบงปนทุกขและสุข
ดวยกันมาตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาใหความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามจนทําใหสารนิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


