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         การศกึษาครงันีมวีตัถุประสงคเ์พอื แบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  โดยใช้

ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง และ พฤตกิรรมการซอืและการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท   

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง ปจัจยัดา้น

พฤตกิรรมการซอืและการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยั คอื 

ประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 200 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้นําขอ้มลูมาประมวลผลโดยสถติทิใีชใ้น

การวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิ

อนุมานไดแ้ก่ Hierarchical K-Means ANOVA และChi-Square โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถติไิวท้รีะดบั 0.05



จ 
 

วตัถุประสงค ์ เพอืศกึษาปจัจยัดา้น การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้

ของประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  และ เพอืศกึษาการแบ่งกลุ่มของผูซ้อื

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชด้า้นการรบัรูค้วามเสยีง และ ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซอื 

และการใช ้เพอืนํามาปรบัปรุงและพฒันา ผลติภณัฑ ์ 

จากการศกึษาพบวา่ สามารถทาํการแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ได ้

ออกเป็น 3 กลุ่ม และพบวา่ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชพี และ การซ่อมในประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 แบบ ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง ดา้นพฤตกิรรมการซอืและการใชม้คีวามแตกต่าง

กนัระหวา่งกลุ่ม 
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บทที 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ขอ้มลูพนืฐานของธุรกจิ  รถยนตเ์ป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติ  เนืองจากเป็น

ยานพาหนะทอีาํนวยความสะดวกสบาย และ รวดเรว็ในการเดนิทางต่างๆ ทาํใหเ้กดิการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทย มผีลมาจากความตอ้งการของประชาชนทมีี

ความตอ้งการสงูมาก ประกอบกบั ไดม้นีโยบายรถยนตค์นัแรก เมอืไม่กปีีทผี่านมา ยงิเป็นสงิที

ตอกยาํความตอ้งการของประชาชนในวงกวา้งมากขนึ และการทรีถยนตบ์นทอ้งถนนเป็นจาํนวน

มากจะทาํใหผ้ลทตีามมากค็อือุบตัเิหตุทเีกดิขนึมากตามไปดว้ย ซงึการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละครงั 

จะเกดิความเสยีหายต่อร่างกายและทรพัยส์นิเป็นจาํนวนมาก ทงันีอุบตัเิหตุทเีกดิขนึตามทอ้ง

ถนนนนั เป็นปญัหาสาธารณะททีุกฝา่ยจะตอ้งช่วยกนัรณรงคเ์พอืป้ องกนัอุบตัเิหตุทเีกดิจาก

รถยนต ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมไปถงึชว่งเวลาทหียดุตดิกนัหลายๆวนั ความ

เสยีหายส่งผลไปยงัครอบครวั รวมไปถงึการเสยีทรพัยากรบุคคลของประเทศชาต ิ ทงัในดา้น

เศรษฐกจิ กฎหมาย และยงัไม่รวมกบัการสญูเสยีทางดา้นจติใจของผูท้ไีดร้บับาดเจบ็ และ 

ทางดา้นจติใจของบุคคลในครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ การทาํประกนัภยัจงึเป็นเครอืงมอืหนงึที

เยยีวยาความสญูเสยีหรอืเสยีหายทเีกดิขนึได ้

ในปจัจุบนัประกนัภยัรถยนต ์ ถอืวา่เป็นสงิทจีาํเป็นของผูท้มีรีถยนต ์ ไดม้กีารบงัคบัใหท้าํ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัหรอืทเีรยีกวา่ ประกนัภยั พ.ร.บ. ทมีผีลบงัคบัใหร้ถยนตท์ุกคนัตะ

ตอ้งม ีทาํใหป้ระกนัภยัรถยนตจ์งึมสี่วนจาํเป็น แต่เนืองดว้ย ประกนัภยั พ.ร.บ. มคีวามคุม้ครอง

ทค่ีอนขา้งน้อย ทาํใหห้ากเกดิความเสยีหายหนึงครงั ความคุม้ครองทมีอีาจจะไม่เพยีงพอ จงึทาํ

ใหม้ปีระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ทจีะมาเป็นตวัช่วยในการเพมิความคุม้ครองใหม้ากขนึ 

สาํหรบัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในปจัจุบนัมเีป็นจาํนวนมาก รวมไปถงึช่องทางการจดั

จาํหน่ายต่างๆ ทมีมีากกขนึกวา่ในอดตี ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัมตีวัเลอืกมาก ทาํใหบ้รษิทั

ประกนัภยัต่างๆตอ้งมกีารจดักลยทุธห์รอืโปรโมชนัต่างๆ รวมไปถงึการบรกิารหลงัการขาย 
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อาท ิ เช่น ศนูยร์บัแจง้อุบตัเิหตุ เจา้หน้าทสีาํรวจภยั ศนูยซ์่อม อู่ซ่อม รวมไปถงึ ศนูยบ์รกิาร

ลกูคา้ ใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มทงัมกีารบรกิารทรีวดเรว็ และ มคีวามเป็นมอือาชพี เพอืทใีห้

ลกูคา้มนัใจไดว้า่หากเกดิความอุบตัเิหตุเกดิขนึ บรษิทัประกนัภยัจะสามารถดแูลและอาํนวย

ความสะดวก ใหก้บัลกูคา้ไดท้นัท่วงท ีและ หากลกูคา้ไดม้ปีระสบการณ์ในการใชบ้รกิารดงักล่าว

แลว้ ลกูคา้พงึพอใจในการบรกิาร จะทาํใหล้กูคา้มแีนวโน้มในการจะต่ออายปุระกนัภยักบับรษิทั

ประกนัภยั แต่หากลกูคา้ไดใ้ชบ้รกิารแลว้เกดิความไมพ่อใจ กอ็าจจะทาํใหล้กูคา้ไม่ต่ออายุ

ประกนัภยักบัทางบรษิทัประกนัภยัไดเ้ช่นกนั 

การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เจา้ของรถยนตม์สีทิธทิจีะเลอืกซอืหรอืไม่ ขนึอยูก่บั

ความพงึพอใจของเจา้ของรถยนต ์ การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจแบ่งออกเป็นหลายชนั 

ตงัแต่ ประกนัภยัรถยนต ์ชนั 1 ถงึประกนัภยัรถยนต ์ชนั 5 ซงึในแต่ละชนัจะมคีวามคุม้ครองที

แตกต่างกนัออกไป ซงึแต่ละบรษิทัประกนัภยักจ็ะมคีวามหลากหลายของการประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจทแีตกต่างกนัออกไป แลว้แต่ละบรษิทั ดงัน ี

บรษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มปีระกนัภยัรถยนต ์ทงัหมด 5 ประเภท ดงัน ี

1. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1  ใหค้วามคุม้ครองมากทสีดุ ดงัน ี

1.1 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึ

บุคคลทอียูภ่ายในรถยนตข์องคนัทเีอาประกนัภยัดว้ย 

1.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

1.3 ความรบัผดิกรณีรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัสญูหายและไฟไหม ้

1.4 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

2. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 2 ใหค้วามคุม้ครอง รองลงมาจาก ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

2.1 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก 

2.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

2.3 ความรบัผดิกรณีรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัสญูหายและไฟไหม ้

3. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 3 ใหค้วามคุม้คอรงเฉพาะบุคคลภายนอก เท่านนั 

3.1 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ และ ร่างกายของบุคคลภายนอก 

3.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

4. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 4 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก

เท่านนั 

4.1 รบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก เป็นจาํนวนเงนิ 100,000 บาท ต่อ 

อุบตัเิหตุแต่ละครงั 

5. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 5 ใหค้วามคุม้ครอง แบบเฉพาะภยัเท่านนั โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน ี
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5.1 ประกนัภยัรถยนต ์แบบ 2+ ใหค้วามคุม้ครอง ดงัน ี

 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ และ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก 

 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

 ความรบัผดิกรณีทรีถยนต ์สญูหายและไฟไหม ้

  ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณีชนกบั

ยานพาหนะทางบก เท่านนั ถ้ารถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัเป็นฝา่ยผดิจะตอ้งเสยีค่าความ

เสยีหายส่วนแรกต่อความเสยีหายของตวัรถยนต ์ไม่เกนิ 2,000 บาท 

5.2 ประกนัภยัรถยนต ์แบบ 3+ ใหค้วามคุม้ครองดงัน ี

  ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ และร่างกาย ของบุคคลภายนอก 

  ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณีชนกบั

ยานพาหนะทางบก เท่านนั 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มปีระกนัภยัรถยนต ์ทงัหมด 5 ประเภท 

1. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 ใหค้วามคุม้ครองดงัน ี

1.1 ความรบัผดิต่อชวีติและร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารของ

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

1.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

1.3 ความเสยีหายต่อตวัรถยนต ์

1.4 คุม้ครองตวัรถยนตก์รณีเกดิความสญูหายหรอืไมไ่หม ้

1.5 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบทา้ย ไดแ้ก่ การประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วน

บุคคล ค่ารกัษาพยาบาล และการประกนัของผูข้บัข ี

2. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 2 ใหค้วามคุม้ครองคลา้ยกบัประกนัภยั ประเภท 1 แต่จะ

แตกต่างตรงทไีม่คุม้ครองความเสยีหายต่อตวัรถยนตข์องผูเ้อาประกนัภยั โดยมคีวามคุม้ครอง

ดงัน ี

2.1 ความรบัผดิต่อร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารของรถยนตค์นัที

เอาประกนัภยั 

2.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

2.3 คุม้ครองตวัรถยนตก์รณีเกดิความสญูหายหรอืไมไ่หม ้

2.4 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบทา้ย ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ประกนัภยั

ค่ารกัษาพยาบาล และ ประกนัภยัผูข้บัข ี

3. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 3 จะคุม้ครองเฉพาะความรบัผดิทมีต่ีอบุคคลภายนอก

เท่านนั และ รถยนตค์นัทจีะทาํประกนัภยัจะจาํกดัเฉพาะรถยนตส์่วนบุคคลเท่านนั โดยมคีวาม

คุม้ครองดงัน ี
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3.1 ความรบัผดิต่อชวีติและร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารของ

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

3.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

3.3 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบทา้ย ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ประกนัภยั

ค่ารกัษาพยาบาล และ ประกนัภยัผูข้บัข ี

4. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 2 พลสั ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะภยั โดยใหค้วาม

คุม้ครองดงัน ี

4.1 ความรบัผดิต่อชวีติและร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารของ

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

4.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

4.3 ความเสยีหายต่อตวัรถยนตก์รณีทชีนกบัยานพาหนะทางบกเท่านนั 

4.4 คุม้ครองตวัรถยนตก์รณีเกดิความสญูหายหรอืไมไ่หม ้

4.5 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบทา้ย ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ประกนัภยั

ค่ารกัษาพยาบาล และ ประกนัภยัผูข้บัข ี

5. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 3 พลสั ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะภยั โดยใหค้วาม

คุม้ครองดงัน ี

5.1 ความรบัผดิตอชวีติและร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารของ

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

5.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

5.3 ความเสยีหายต่อตวัรถยนตก์รณีทชีนกบัยานพาหนะทางบกเท่านนั 

5.4 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบทา้ย ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ประกนัภยั

ค่ารกัษาพยาบาล และ ประกนัภยัผูข้บัข ี

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มปีระกนัภยัรถยนตห์ลกัๆ อยู ่  ผลติภณัฑ ์

1. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1  ใหค้วามคุม้ครองมากทสีดุ ดงัน ี

1.1 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึ

บุคคลทอียูภ่ายในรถยนตข์องคนัทเีอาประกนัภยัดว้ย 

1.2 ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

1.3 ความรบัผดิกรณีรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัสญูหาย ไฟไหม ้และ นําท่วม 

1.4 ความรบัผดิต่อความเสยีหายต่อรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 

1.5 คุม้ครองภยัพเิศษ (อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่ารกัษาพยาบาล. ประกนัตวัผูข้บัข,ี 

ภยัก่อการรา้ย) 

2. ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 ไม่คุม้ครองตวัรถ แต่เน้นกรณี รถยนตห์าย ไฟไหม ้

และ ทรพัยส์นิของบุคคลท ี3 
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3. ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 จะใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของ

บุคคลท ี  หรอื ความเสยีหายทเีกดิจากการชนของคู่กรณีทผีูเ้อาประกนัภยัเป็นฝา่ยผดิ  

4. ประกนัภยัรถยนต ์ First Care 2+ Flood จะใหค้วามคุม้ครองแบบประกนัภยั 

ประเภท  แต่คุม้ครองเฉพาะกรณีมคีู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก และยงัคงใหค้วามคุม้ครอง

กรณีรถยนตส์ญูหาย ไฟไหม ้และ นําท่วม รวมถงึ คุม้ครองภยัพเิศษ (อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่า

รกัษาพยาบาล. ประกนัตวัผูข้บัข,ี ภยัก่อการรา้ย) 

5. ประกนัภยัรถยนต ์ ประเภท 3+ Sure Flood ใหค้วามคุม้ครอง ตวัรถยนตค์นัทเีอา

ประกนัภยั ในกรณีทเีกดิการชนกบัคู่กรณีทเีป็นยานพาหนะทางบก  

6. ประกนัภยัรถยนต ์ 3+ On Tour  จะเป็นกรมธรรมคุ์ม้ครองระยะสนัโดยมคีวาม

คุม้ครอง 30 วนั เหมาะสาํหรบัผูท้ใีชร้ถน้อย หรอื ใชใ้นระยะเวลาอนัสนั เช่น ผูท้ตีอ้งการ

เดนิทางท่องเทยีว ในช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลต่างๆ 

7. ประกนัภยัรถยนตช์นั 1 คุม้ค่า-คุม้ครอง เหมาะสาํหรบัรถยนตท์มีปีระวตัดิ ี 

ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ทเีกดิจาก รถชน รถหาย ไฟไหม ้ รวมถงึคุม้ครองความเสยีหายจากภยั

ก่อการรา้ย 

 บรษิทั สนิมนัคงประกนัภยั จาํกดั มกีารแบ่งประเภทของประกนัภยัรถยนต ์ เป็น 3 

ประเภท ดงัน ี

1. ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 แบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน ี

1.1 ประกนัซ่อมศนูย ์ จุดเด่นคอื ผูเ้อาประกนัภยัทซีอืประกนัภยัประเภทนี

สามารถนํารถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัเขา้ศนูยซ์่อมรถยนตข์องยหีอ้นนัๆได ้ 

1.2 ประกนัตามไมล ์เหมาะสาํหรบัคนขบัน้อย และ ตอ้งการจ่ายค่าเบยีน้อย 

2.  ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2  มทีงัหมด 3 แบบ ดงัน ี

2.1 ประกนั 2+ ถูกผดิรบัเลย ใหค้วามคุม้ครองรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั ในกรณี

การชน กบัคู่กรณทีเีป็นยานพาหนะทางบกเท่านนั และ การสญูหายไฟไหม ้โดยมจีะมชีดเชยค่า

เดนิทางระหวา่งทรีถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัอยูใ่นระหวา่งการซ่อม    

2.2 ประกนั 2+ ใหค้วามคุม้ครองรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยักรณี การชนกบั

คู่กรณีทเีป็นยานพาหนะทางบกเท่านนั และ กรณสีญูหายไฟไหม ้

2.3 ประกนัตามใจ ผูเ้อาประกนัภยัจะสามารถเลอืกวงเงนิคุม้ครองตวัรถยนตแ์ละ

ไฟไหมไ้ดต้ามใจผูเ้อาประกนัภยั 

3. ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 แบ่งออกเป็น 2 แบบดงัน ี

3.1 ประกนั 3+ ถูกผดิรบัเลย ใหค้วามคุม้ครองทงัรถยนตข์องคู่กรณีและรถยนต์

คนัทเีอาประกนัภยั กรณรีถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัชนกบัคู่กรณีทเีป็นยานพาหนะทางบก

เท่านนั รวมถงึจะมชีดเชยค่าเดนิทางระหวา่งทรีถยนตอ์ยูใ่นระหวา่งซ่อม 
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3.2 ประกนั 3 ใหค้วามคุม้ครองทงัรถยนตข์องคู่กรณีและรถยนตค์นัทเีอา

ประกนัภยั กรณีรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัชนกบัคู่กรณทีเีป็นยานพาหนะทางบกเท่านนั  

 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มผีลติภณัฑท์เีกยีวขอ้งกบัประกนัภยัรถยนต์

ดงัน ี

1. ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  ใหค้วามคุม้ครอง ดงัน ี

 ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ในกรณี บาดเจบ็ เสยีชวีติ ของบุคคลภายนอก 

รวมถงึ ผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

 ความรบัผดิชอบต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั ในกรณี ความเสยีหายต่อตวั

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ กรณสีญูหาย/ไฟไหม ้

 คุม้ครองเพมิเตมิตามเอกสารแนบ กรณ ีประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคลเสยีชวีติ 

สาํหรบัผูข้บัข ี รวมถงึผูโ้ดยสาร (ร.ย.01) ค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย. 02) และ การประกนัภยัตวัผู้

ขบัข ี(ร.ย. 03) 

2. เมอืงไทย Super Max คนทาํงาน จะเป็นประกนัภยัประเภท 1 สาํหรบัคนทาํงาน

โดยเฉพาะ ความคุม้ครองจะเหมอืนกบัประกนัภยัประเภท 1 แต่จะแตกต่างกนัตรงท ีจะมคีวาม

รบัผดิส่วนแรกทผีูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบก่อน 

3. เมอืงไทย ขบัดยีกกาํลงั  เหมาะสาํหรบัรถเก๋ง เอเซยี ใหค้วามคุม้ครองเทยีบเท่ากบั

ประกนัภยัรถยนตช์นั 1 รถชน รถหาย ไฟไหม ้ นําท่วม และ ยงัมชีดเชยค่าใชจ้่ายระหวา่งซ่อม 

พรอ้มทงัใหบ้รกิารช่วยเหลอืฉุกเฉินบนทอ้งถนนฟร ี24 ชวัโมง  

4. เมอืงไทย 2+ Max ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/ร่าย

กาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิของ

บุคคลภายนอก ความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณ ี สญูหาย/ไฟไหม ้ และ ชน

กบัยานพาหนะทางบก ความคุม้ครองแนบทา้ย สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล 

หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวัผูข้บัข ี คุม้ครองรถยนตไ์ดร้บัความเสยีหายจากนําท่วม และ คุม้ครอง

รถยนตเ์สยีหายทงัคนัจากอุบตัเิหตุ 

5. เมอืงไทย 2+ พลสั ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/ร่าย

กาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิของ

บุคคลภายนอก ความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณ ี สญูหาย/ไฟไหม ้ และ ชน

กบัยานพาหนะทางบก ความคุม้ครองแนบทา้ย สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล 

หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวัผูข้บัข ี

6. เมอืงไทย 3+ พลสั ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/ร่าย

กาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิของ

บุคคลภายนอก ความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณี ชนกบัยานพาหนะทางบก 
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ความคุม้ครองแนบทา้ย สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวั

ผูข้บัข ี

7. เมอืงไทย 5+ Max ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/ร่าย

กาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิของ

บุคคลภายนอก ความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณี ชนกบัยานพาหนะทางบก 

และ จะมค่ีาเสยีหายส่วนแรก (กรณผีูเ้อาประกนัภยัเป็นฝา่ยประมาท) ความคุม้ครองแนบทา้ย 

สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวัผูข้บัข ี คุม้ครองรถยนต์

ไดร้บัความเสยีหายจากนําท่วม และ คุม้ครองรถยนตเ์สยีหายทงัคนัจากอุบตัเิหตุ 

8. เมอืงไทย 5+ พลสั ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/ร่าย

กาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิของ

บุคคลภายนอก ความเสยีหายต่อตวัรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั กรณี ชนกบัยานพาหนะทางบก 

และ จะมค่ีาเสยีหายส่วนแรก (กรณผีูเ้อาประกนัภยัเป็นฝา่ยประมาท) ความคุม้ครองแนบทา้ย 

สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวัผูข้บัข ี 

9. เมอืงไทย Safe and Save ใหค้วามคุม้ครอง ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกต่อชวีติ/

ร่ายกาย ของบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั และ ต่อทรพัยส์นิ

ของบุคคลภายนอก ความคุม้ครองแนบทา้ย สาํหรบั อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่ารกัษาพยาบาล 

หลกัทรพัยป์ระกนัภยัตวัผูข้บัข ี 

 

ปญัหาทเีกดิขนึกบัองคก์รและความสาํคญัของปญัหา   เนืองจากประกนัภยัประเภท 1 

สาํหรบัรถยนตใ์หม่นนั ส่วนมากเจา้ของรถจะไมไ่ดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจเอง เนืองจากวา่เป็นการจดั

โปรโมชนัในการขายของผูข้ายรถยนตแ์ต่ละรายทวีา่ หากซอืรถยนตจ์ะมกีารแถมประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 ซงึจะทาํใหบ้รษิทัประกนัภยัจะไดเ้บยีประกนัภยัสาํหรบัปีแรก แบบเสอืนอน

กนิ แต่พอมาถงึปีท ี 2 ทเีจา้ของรถยนตจ์ะมสีทิธเิลอืกมากขนึ เป็นเพราะวา่จะตอ้งเป็นผูจ้่ายค่า

เบยีประกนัภยัเอง ทาํใหบ้รษิทัประกนัภยัรายเดมิจะตอ้งคดิกลยทุธต่์างๆ เพอืทจีะใหเ้จา้ของ

รถยนต ์ ยงัคงต่อประกนัภยัรถยนตก์บับรษิทัประกนัภยัรายเดมิ โดยสดัส่วนของการไม่ต่ออายุ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ในปีท ี 2 ประมาณ 30% (ขอ้มลูจาก บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)) ดงันนัผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสาํคญัของปญัหาดงักล่าว จงึไดท้าํวจิยัฉบบันี

ขนึมา เพอืทราบถงึการรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และการใช ้ ของเจา้ของรถยนตท์ทีาํ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 
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ความสาํคญัของงานวจิยั  ผูว้จิยัจะนําขอ้มลูการรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ

การใช ้ จากงานวจิยัดงักล่าว มาช่วยทาํใหบ้รษิทัประกนัภยัทราบถงึโอกาส และ อุปสรรค ของ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จาก และนําผลการแบ่งกลุ่มเพอืปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ ์

รวมถงึบรกิาร ของบรษิทัใหต้รงตามพฤตกิรรม และ ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มลกูคา้ หาก

ลกูคา้ประทบัใจในการใหบ้รกิารซงึถอืเป็นหวัใจสาํคญัของบรษิทัประกนัภยั บรษิทักจ็ะรกัษา

ลกูคา้เดมิใหท้าํประกนัภยัต่อกบับรษิทัประกนัภยัเดมิได ้ ทงันี หากผูเ้อาประกนัภยัพงึพอใจกบั

บรกิาร และ ผลติภณัฑข์องบรษิทัประกนัภยั กอ็าจจะเป็นการขยายฐานลกูคา้อกีวธิหีนึงดว้ย 

รวมไปถงึผูว้จิยัจะนําขอ้มลูจากงานวจิยั มาพฒันาผลติภณัฑเ์พอืตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลกูคา้ทเีป็นกลุ่มลกูคา้เป้ าหมาย     

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

1. เพอืศกึษาปจัจยัดา้น การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ของประชากรที

ทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  

2. เพอืศกึษาการแบ่งกลุ่มของผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรู้

ความเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้เพอืนํามาปรบัปรุงและพฒันา ผลติภณัฑ ์ 

ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรทจีะศกึษา ผูเ้อาประกนัภยัททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ทอีาศยัอยูใ่น                     

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

ตวัแปรทจีะศกึษา   

การรบัรูค้วามเสยีง หมายถงึ การรบัรูถ้งึความเสยีงของผูเ้อาประกนัภยัวา่ ปจัจยัใดบา้งที

ส่งผลใหเ้กดิความเสยีงและ นําไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน ี

1. จากผูข้บัข ี

2. จากผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก และ สตัว ์
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3. จากสภาพรถยนต ์

4. จากสภาพดนิฟ้ าอากาศ 

พฤตกิรรมการซอืประกนัภยัรถยนต ์หมายถงึ พฤตกิรรมการตกลงซอืประกนัภยัตามหลกั 

6W 1H ดงันี ใครทอียูใ่นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้รโิภคจะซอือะไร ผูบ้รโิภคจะซอืทไีหน ผูบ้รโิภคจะ

ซอืเมอืใด ทาํไมผูบ้รโิภคถงึซอื ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และ ผูบ้รโิภคจะซอือยา่งไร 

 พฤตกิรรมการใช ้หมายถงึ การทไีดใ้ชบ้รกิารหากเกดิอุบตัเิหตุขนึ โดยทกีารใชใ้นทนีี              

จะหมายถงึการแจง้เคลม และ การซ่อม 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

การประกนัวนิาศภยั (Non-Life Insurance)   คอื  การทผีูร้บัประกนัภยัทาํสญัญายนิยอม

ทจีะชดใชค่้าสนิไหมทดแทน หรอืชดใชเ้งนิจาํนวนหนงึ ในกรณีทเีกดิความเสยีหายเกยีวกบัที

เอาประกนัภยั โดยทผีูเ้อาประกนัภยัตกลงจ่ายค่าเบยีประกนัภยัใหแ้ก่ผูร้บัประกนัภยั 

กรมธรรมป์ระกนัภยั (Policy)  คอื  เอกสารทแีสดงขอ้ตกลง เงอืนไขต่างๆ ของสญัญา

ประกนัภยั ในกรมธรรมจ์ะประกอบไปดว้ย รายละเอยีดต่างๆมากมาย อนัเป็นเงอืนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัประกนัภยั  

บรษิทัประกนัภยั (Insurer)  คอื  บรษิทัประกนัภยัซงึมภีาระผกูพนัในการจ่ายค่าชดใช้

ค่าเสยีหายอนัเกดิมาจากอุบตัเิหตุ ตามทกีรมธรรมป์ระกนัภยักาํหนด 

ผูเ้อาประกนัภยั (Insured)  คอื  คู่สญัญาซงึตกลงจะสง่เบยีประกนัภยัจาํนวนหนึงใหผู้ร้บั

ประกนัภยัเมอืเกดิมภียัขนึ ผูร้บัประกนัภยัจงึจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficiary) คอื บุคคลภายนอกสญัญาประกนัภยั ทมีสีทิธเิขา้มารบั

ประโยชน์ในค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยันนั ตามขอ้ตกลงของผูเ้อาประกนัภยั กบั 

ผูร้บัประ-กนัภยั ดงันนั เมอืมผีูร้บัประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัแลว้ ผูเ้อาประกนัภยัไม่มสีทิธิ

ไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาอกีต่อไป ผูร้บัประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดยีวกบัผูเ้อา

ประกนัภยักไ็ด ้
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 เบยีประกนัภยั (Premium) คอื จาํนวนเงนิทผีูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประ-

กนัภยั ตามสญัญาประกนัภยั ซงึการจ่ายอาจจะจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดอืน ราย 3 เดอืน ราย

เดอืน แลว้แต่จะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ทุนประกนัหรอืจาํนวนเงนิเอาประกนั (Sum Insured / Limit of Liability) คอื จาํนวน

เงนิทตีกลงกนัวา่ ผูร้บัประกนัภยัจะตอ้งจ่ายใหผู้เ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์ ตามทรีะบุไว้

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เมอืเกดิภยัหรอืความเสยีหายเกดิขนึแก่ผูเ้อาประกนัตามเงอืนไขใน

สญัญาหรอืกรมธรรม ์

 การประกนัภยัรถยนต ์ (Motor Insurance) คอื การประกนัความเสยีหายอนัเกดิจาก

การใชร้ถยนต ์ ซงึไดแ้ก่ ความเสยีหายทเีกดิขนึแก่รถยนต ์ ความเสยีหายทรีถยนตไ์ดก่้อใหเ้กดิ

ขนึแก่ ร่างกายและทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก รวมทงับุคคลทโีดยสารอยูใ่นรถยนตน์นั โดย

แบ่งประเภทของความคุม้ครอง เป็นดงัต่อไปน ี

 ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 คอื ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 1 หรอื 

กรมธรรมคุ์ม้ครองรวม (Comprehensive Cover) 

นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิาร 

การรบัรูค้วามเสยีง หมายถงึ การรบัรูถ้งึความเสยีงของผูเ้อาประกนัภยัวา่ ปจัจยัใดบา้งที

ส่งผลใหเ้กดิความเสยีงและ นําไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุ 

พฤตกิรรมการซอืประกนัภยัรถยนต ์หมายถงึ พฤตกิรรมการตกลงซอืประกนัภยัตามหลกั 

6W 1H ดงันี ใครทอียูใ่นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้รโิภคจะซอือะไร ผูบ้รโิภคจะซอืทไีหน ผูบ้รโิภคจะ

ซอืเมอืใด ทาํไมผูบ้รโิภคถงึซอื ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และ ผูบ้รโิภคจะซอือยา่งไร 

พฤตกิรรมการใช ้ หมายถงึ การทไีดใ้ชบ้รกิารหากเกดิอุบตัเิหตุขนึ โดยทกีารใชใ้นทนี ี             

จะหมายถงึการแจง้เคลม และ การซ่อม 
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ประโยชน์ทคีาดวา่จะไดร้บั 

1. สามารถวเิคราะหป์ญัหาและคน้หาสาเหตุถงึโอกาสและอุปสรรค ของประกนัภยั

ประเภท 1 จากการรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ของประชากรททีาํประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

2. สามารถนําผลการแบ่งกลุ่มมาใชป้รบัปรงุ ผลติภณัฑ ์ความคุม้ครองของกรมธรรม ์

เพอืใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการ รวมไปถงึครอบคลุมถงึพฤตกิรรมการซอืและ การใช ้และ 

การรบัรูค้วามเสยีง ของลกูคา้ 
 

ตารางท ี1  สรุปประโยชน์ทจีะไดร้บัจากการวจิยั 

 การนําผลวจิยัไปใชใ้นขนัตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

1.
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10
. ก

าร
วา
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ผน

ดํา
เน

ินก
าร

 

1. เพอืศกึษาปจัจยัดา้น การ

รบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการ

ซอื และ การใช ้ ของประชากร

ททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 

1  
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ตารางท ี1  สรุปประโยชน์ทจีะไดร้บัจากการวจิยั (ต่อ) 

 การนําผลวจิยัไปใชใ้นขนัตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
1.
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. ก
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วา
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ดํา
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ินก
าร

 

2. เพอืศกึษาการแบ่งกลุ่มของผู้

ซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วาม

เสยีง พฤตกิรรมการซอื และ 

การใช ้ เพอืนํามาปรบัปรุงและ

พฒันา ผลติภณัฑ ์

        

 

 



 

 

บทที 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

การทาํวจิยัครงันี ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ศกึษาขอ้มลูจากงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง และ เอกสารทาง

วชิาการต่างๆ โดยมกีารศกึษา  สาเหตุของอุบตัเิหตุในการจราจรทางบกเพอืทจีะไดท้ราบถงึ 

การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ของประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 เพอืนําไปสู่

แนวทางในการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทมีผีลต่อการต่อประกนัภยัประเภท 1 กบับรษิทั

ประกนัภยัรายเดมิ เพอืทจีะไดนํ้าขอ้มลูทไีดจ้ากการทาํวจิยัครงันีไปเป็นเครอืงมอืใหส้ามารถ

บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้โดย แบ่งการศกึษาเอกสารทางวชิาการ หนงัสอื และ บทความทเีกยีวขอ้ง

ดงัน ี

1. ขอ้มลูเกยีวกบัประกนัภยัรถยนต ์

2. สาเหตุของอุบตัเิหตุในการจราจรทางบก 

3. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

4. กลยทุธท์างการตลาดทเีกยีวขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation), การกาํหนด

ตลาดเป้ าหมาย (Target), การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด (Positioning) 

5. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

6. กรอบแนวคดิ 

แนวคดิและทฤษฎทีเีกยีวขอ้ง 

ขอ้มลูเกยีวกบัประกนัภยัรถยนต ์

การประกนัภยัรถยนต ์ (Motor Insurance) ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัเมอืเกดิ

ความสญูเสยีหรอืเสยีหายอนัเกดิมาจากอุบตัเิหตุจากการใชร้ถยนต ์ เช่นความสญูเสยีหรอื

เสยีหายทเีกดิขนึต่อรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั หรอืรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยัก่อใหเ้กดิความ

สญูเสยีหรอืเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกรวมทงัผูโ้ดยสารของ

รถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั 
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ในปจัจุบนัรถยนตม์คีวามจาํเป็นในชวีติประจาํวนัเป็นอยา่งมากและจาํนวนรถยนตม์มีาก

ขนึ ทาํใหผู้เ้กยีวขอ้งมคีวามเสยีงภยัทเีกดิจากการใชร้ถยนตด์งัน ี

ความเสยีงภยัต่อตวัรถยนต ์  คอืความเสยีงภยัทเีกดิจากรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั

เสยีหาย ตวัอยา่งเช่น การชน ไฟไหม ้ หรอืความเสยีงภยัทเีกดิจากรถยนตค์นัทเีอาประกนัภยั

สญูหาย เช่น รถยนตถ์ูกลกัทรพัย ์ชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์

ความเสยีงภยัต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยั  คอืความเสยีงภยัทเีกดิแก่ชวีติ ร่างกาย หรอื

อนามยัของผูข้บัข ีผูโ้ดยสารทอียูใ่นรถยนตข์องผูข้บัข ี

ความเสยีงภยัต่อความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก  คอืความเสยีงภยัทเีกดิขนึแก่ชวีติ 

ร่างกาย หรอือนามยัของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกนีจะไม่รวมถงึลกูจา้ง คู่สมรส บดิา 

มารดา และบุตรของผูข้บัขรีถยนตท์ก่ีอใหเ้กดิความเสยีหาย เช่น ผูข้บัขแีละผูโ้ดยสารในรถยนต์

คนัอนื หรอืผูป้ระสบภยัอนืๆ รวมทงัความเสยีงทเีกดิขนึต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกอกีดว้ย 

การประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอืการ

ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั และการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซงึมรีายละเอยีดดงัน ี

การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (Compulsory Motor Insurance)  หรอืทรีูจ้กัวา่ “การ

ประกนัภยั พ.ร.บ.” เป็นการประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (พ.ร.บ.) 

พ.ศ. 2535 เรมิมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี 5 เมษายน พ.ศ. 2536 ซงึมวีตัถุประสงคเ์พอืใหร้ถทุก

คนัทจีดทะเบยีนกบักรมการขนสง่ทางบก และรถทขีบัเคลอืนดว้ยกาํลงัเครอืงยนตไ์ฟฟ้ า หรอื

พลงังานอนื ใหม้กีารประกนัภยัรถยนตต์ามทกีฎหมายบงัคบั (รถทไีม่ตอ้งทาํประกนัภยัรถยนต์

ภาคบงัคบั คอื รถสาํหรบัองคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี พระราชทายาท ผูส้าํเรจ็ราชการแทน

พระองค ์ รถของสาํนกัพระราชวงัทจีดทะเบยีน และมเีครอืงหมายตามระเบยีบทรีาชเลขาธกิาร

สาํนกัพระราชวงักาํหนด รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ) เพอืเป็น

สวสัดกิารจากรฐัทมีอบใหป้ระชาชนผูป้ระสบภยัจากรถทไีดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติใหไ้ดร้บัการ

ชดเชยค่าเสยีหาย การรกัษา พยาบาล ไดท้นัท่วงท ีหรอืไดร้บัค่าปลงศพกรณีเสยีชวีติ  

การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance)  เป็นการประกนัภยั

รถยนตท์กีฎหมายมไิดบ้งัคบัใหเ้จา้ของรถยนตท์าํประกนัภยัรถยนตป์ระเภทนี การทาํประกนัภยั

รถยนตภ์าคสมคัรใจขนึอยูก่บัความพงึพอใจของผูเ้อาประกนัภยัทมีคีวามตอ้งการในการบรหิาร

ความเสยีง (risk preference) ซงึมทีงัหมด 5 ประเภทดงันี 

1. ประกนัภยัประเภท 1 (Comprehensive) ใหค้วามคุม้ครองมากกวา่ประกนัภยั

รถยนตป์ระเภทอนืๆ โดยใหค้วามคุม้ครองหลกัๆ ดงัน ี

1.1 คุม้ครองความรบัผดิต่อชวีติ ร่างกายบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารใน

รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

1.2 คุม้ครองความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

1.3 คุม้ครองความเสยีหายต่อตวัรถยนต ์
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1.4 คุม้ครองความสญูเสยีและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์

1.5 ความคุม้ครองเพมิเตมิต่างๆ เช่น อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่ารกัษาพยาบาล, 

ประกนัตวัผูข้บัข ี

2. ประกนัภยัประเภท 2 (Third Party Liability Fire and Theft) 

2.1 คุม้ครองความรบัผดิต่อชวีติ ร่างกายบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารใน

รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

2.2 คุม้ครองความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

2.3 คุม้ครองความสญูหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์

2.4 ความคุม้ครองเพมิเตมิต่างๆ เช่น อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่ารกัษาพยาบาล, 

ประกนัตวัผูข้บัข ี

3. ประกนัภยัประเภท 3 (Third Party Liability Only) 

3.1 คุม้ครองความผดิต่อชวีติ ร่างกายบุคคล รวมถงึผูโ้ดยสารในรถยนตค์นัเอา

ประกนัภยั 

3.2 คุม้ครองความรบัผดิต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

3.3 ความคุม้ครองเพมิเตมิต่างๆ เช่น อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่ารกัษาพยาบาล, 

ประกนัตวัผูข้บัข ี

4. ประกนัภยัประเภท 4 (Third Party Property Damage Only)  ใหค้วามคุม้ครอง

เฉพาะความรบัผดิตามกฎหมายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกเท่านนั สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยั

ทซีอืประกนัภยัประเภท 4 นนัตะหนกัวา่ตนเองไดม้กีารประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) ที

ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย หรอือนามยัของบุคคลภายนอกแลว้ จงึไม่เลอืก

ซอืการประกนัภยัประเภทอนื เพราะการซอืกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภทอนืจะมเีบยี

ประกนัภยัทสีงูกวา่ 

5. ประกนัภยัประเภท 5 

5.1 คุม้ครองความรบัผดิต่อชวีติ ร่างกายบุคคลภายนอก รวมถงึผูโ้ดยสารใน

รถยนตค์นัเอาประกนัภยั 

5.2 คุม้ครองความรบัผดิต่อรถเอาประกนัภยั กรณีชนกบัยานพาหนะทางบก  

5.3 ค่าเสยีหายส่วนแรก กรณีเป็นฝา่ยประมาท  

5.4 ความคุม้ครองเพมิเตมิ อนืๆ เช่น อุบตัเิหตุส่วนบุคคล, ค่ารกัษาพยาบาล, 

ประกนัตวัผูข้บัข ี

 



16 

สาเหตุของอุบตัเิหตุในการจราจรทางบก 

อุบตัเิหตุทเีกดิขนึในการจราจรทางบกนัน สามารถเกดิขนึได้หลายสาเหตุด้วยกนั จาก

สถิติของกรมทางหลวง พบว่าสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุมากทีสุด มาจากการขบัรถเร็ว และ 

รองลงมาคอื ขบัรถระยะกระชนัชดิ เพราะฉะนนัอุบตัเิหตุทเีกดิขนึในการจราจรทางบกนนั มกัจะ

เกดิจากสาเหตุ 3 ประการ คอื บุคคล สงิแวดลอ้ม และ กฎหมาย 

สาเหตุเกดิจากผูข้บัขยีานพาหนะ ผูโ้ดยสาร คนเดนิเทา้ หรอืสตัวเ์ลยีงต่างๆ มสีาเหตุดงันี 

1. สาเหตุจากผูข้บัยานพาหนะ 

 มคีวามบกพร่องทางร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลยี ง่วงนอน หรอื หลบัใน 

สุขภาพไม่ด ีมโีรคประจาํตวั โรคลมชกั ตาบอดส ีตาพร่า นําตาลในเลอืดตาํ 

 มคีวามบกพร่องทางดา้นจติใจและอารมณ์ เช่น มคีวามกลดักลุ้มใจ วติกกงัวล 

อารมณ์หงุดหงดิฉุนเฉียว มคีวามตงึเครยีดทางอารมณ์ 

 ขาดความรูค้วามชาํนาญ และประสบการณ์ในการใชถ้นน เช่น ขาดความรู้เรอืง

ความเรว็กบัรถ คาดคะเนความเรว็หรอืกะระยะทางไม่ถูกตอ้ง ไม่มคีวามรูค้วามชํานาญ ในเรอืง

ลกัษณะของพาหนะทใีชข้บั ไม่รูก้ฎจราจร 

 ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั เช่น ขบัรถเรว็ ขบัรถตดัหน้ารถอนืระยะ

กระชนัชดิ ขบัรถลาํช่องทางเดนิรถ ขบัรถแซงซ้าย หรอืแซงขวาในทคีบัขนั ขบัรถตามหลงัคนั

อนือยา่งกระชนัชดิ ฝา่ฝืนป้ ายหยุดขณะออกจาทางร่วม ขบัรถยอ้นศรทางเดนิรถ ขบัรถฝ่ าฝืน

เครอืงหมายจราจร หยดุรถกระชนัชดิ ฯลฯ 

 ไม่รู้จกัป้ องกนัตนเอง เชน่ ขบัรถด้วยความประมาท ขาดความระมดัระวงั 

ความเร่งรบีในการเดนิทาง เสพยากระตุน้ประสาท ดมืสุราขณะขบัรถ ฯลฯ  

2. สาเหตุจากผูโ้ดยสาร คนเดนิเทา้ หรอื สตัวเ์ลยีง 

 การขาดความระมดัระวงั  เช่น ผูโ้ดยสารขนึหรอืลงรถโดยไม่ระมดัระวงั ในการ

ปิด-เปิดประตรูถ เดนิถนนโดยไม่ระมดัระวงัยวดยาน วงิตดัหน้ารถ การวงิเล่นบนถนน ลนืหกลม้ 

ลงัเลใจในการขา้มถนน ฯลฯ  
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 การไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร เช่น หอ้ยโหนรถโดยสารรถประจําทาง ไม่ขนึหรอื

ลงขณะรถหยดุ หรอืทป้ี ายจอด ไม่ขา้มถนนตรงทางขา้ม, สญัญาณ หรอืสะพานลอย ไม่เดนิถนน

ตามบาทวถิหีรอืทางเทา้  

 ความรูเ้ทา่ไม่ถงึการณ์ เช่น ขา้มถนนโดยออกจากหน้า หรอืทา้ยรถขณะทรีถยงั

จอดอยู ่สตัวเ์ลยีงเดนิขา้มถนนหรอืวงิตดัหน้ารถ ฯลฯ  

 ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายและจติใจ เช่น สภาพร่างกายทอ่ีอนเพลยีการดมื

สุราขณะเดนิถนน เป็นตน้ 

สาเหตุจากสงิแวดลอ้ม  ทเีป็นสาเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ สภาพของรถ สภาพถนนและ

ดนิฟ้ าอากาศ 

3.  สาเหตุจากสภาพของรถ 

 ยางระเบดิหรอืยางแตก ทาํใหร้ถเสยีการทรงตวั พลกิควาํได้ง่าย โดยเฉพาะรถ

ทกีาํลงัแล่นดว้ยความเรว็สงู และถนนลนื            

 เบรกแตก เบรกลนื ทาํใหร้ถไม่สามารถหยดุหรอืชะลอความเรว็ลงได้ตามความ

ตอ้งการ 

 เพลาหลุดหรือเพลาขาด ทําให้รถหมดกําลงัในการขบัเคลือน รถจะไม่แล่น 

แม้ว่าจะเหยยีบคนัเร่งอย่างไรก็ตาม ทําให้ยากแก่การควบคุมความเร็ว และง่ายต่อการเกิด

อุบตัเิหตุ 

 คนัส่งหลุด ทาํใหพ้วงมาลยัใชก้ารไม่ได ้ไม่สามารถควบคุมรถได ้

 อุปกรณ์ประจาํรถชํารุดหรอืขดัขอ้ง เช่น ไม่มไีฟหน้า-หลงั ไฟใหญ่มขีา้งเดยีว 

หรอืไม่มเีลย ไฟเลยีวชาํรุด  ไม่ไดซ้่อมแซมหรอืแกไ้ข พวงมาลยัสนัขณะขบั เป็นตน้ 

 การเปลยีนแปลงสภาพรถ เช่น การเพมิแรงเครอืง ทาํใหผู้ข้บัขเีกดิความคะนอง

และขบัรถเรว็ การแปลงสภาพรถตามความพอใจ โดยไม่คาํนึงถึงสภาพรถทไีด้รบัการออกแบบ

มา 
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4. สาเหตุจากบรเิวณทเีกดิอุบตัเิหตุ สภาพถนนและสภาพแสงสวา่ง 

 บรเิวณทเีกดิอุบตัเิหตุ ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง ทางตรง ทางเบยีงสะพาน วง

เวยีน ทางตดัทางรถไฟ ทางลาดชนั/เนินเขา ทางเขา้ออกทางด่วน ทางเชอืมโยงทางแยก ทาง

เชอืมอาคารทพีกัอาศยั ฯลฯ ซงึบรเิวณทมีกัเกดิเหตุบ่อยทีสุดคอื ทางตรง โดยสภาพเส้นทีดี

เรยีบ มกัทาํใหผู้ข้บัขขีาดความระมดัระวงัและขบัรถดว้ยความเรว็สงู นอกจากนีจะพบว่าถนน 3 

ช่องทางจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าถนน 2 ช่องทาง และถนน 4 ช่องทาง และถนนสีแยกจะ

อนัตรายกวา่สามแยก 

 สภาพถนนทเีป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลนตม มเีครอืงกีดขวางมากๆ หรือถนนที

แคบ ถนนทลีนื มสี่วนทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุขนึได ้

 สภาพแสงสวา่งบนถนน เช่น แสงสวา่งทสี่องจากรถคนัทสีวนมาโดยการเปิดไฟ

สงูและมคีวามสวา่งสงู ทาํใหต้ามวัมองไม่ชดัเจน หรอืไม่มไีฟส่องสญัญาณทางแยก บนทอ้งถนน

มดืไม่มไีฟฟ้ า ไม่มแีสงสวา่ง ทาํใหม้องไม่เหน็ทาง หรอืมองไกลไม่ได้ ย่อมเป็นอนัตรายต่อการ

ขบัรถ อยา่งไรกต็ามแสงสวา่งในเวลากลางวนั หรอืความสวา่งของ ถนนกม็กัทําให้เกดิอุบตัเิหตุ

สงูกวา่เวลากลางคนื แต่ความรุนแรงจะเกดิในเวลากลางคนืมากกวา่ 

5. สาเหตุจากดนิฟ้ าอากาศ 

 ฝนตกหนกั นําท่วม ทาํใหถ้นนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหล่มโคลน ถนนลนื ทําให้

รถตกถนน พลกิควาํ 

 การเกดิพายหุรอืหมอกลงจดั ทาํใหม้คีวนัปกคลุมมองไม่เหน็ทาง เกดิอุบตัเิหติ

ไดง้่าย 

 พายหุมิะ ในต่างประเทศอาจมพีายหุมิะ ทาํใหถ้นนลนืมองไม่เหน็ทาง 

 สภาพดนิฟ้ าอากาศทดี ีอุบตัเิหตุมกัเกดิจากสภาพดนิฟ้ าอากาศทดีเีสมอ ทงันี

เพราะผูข้บัขขีบัรถดว้ยความเรว็สงู และขาดความระมดัระวงัอนัตราย 
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สาเหตุจากกฎหมาย  กฎหมายมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ ดงันี 

1. การขาดการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ให้ประชาชนทุกคนทราบกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

และบทลงโทษ ในการฝา่ฝืนกฎต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนขาดจติสํานักและฝ่ าฝืนกฎระเบยีบต่างๆ 

ซงึมผีลใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้ 

2. บทลงโทษหรอืค่าปรบัยงัไม่เหมาะสม ทําให้มกีารฝ่ าฝืนกําจราจร หรอืกฎระเบยีบ

ต่างๆ อยูเ่สมอ  

3. การทกีฎหมายมไิดก้าํหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขบัข ีรวมทงัการศกึษาขนัตําของผู้

ขบัขยีวดยานพาหนะ ถงึแมว้า่ผูข้บัขจีะสอบผ่าน และได้รบัใบอนุญาตขบัขมีาแล้ว กอ็าจทําผดิ

กฎจราจร และทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้ 

4.  การขาดการกวดขนั จบักุม หรอืยงัไม่จรงิจงัหรอืเขม้งวดในการพจิารณาดําเนินคดี

หรอืจบักุม ผูก้ระทาํผดิ เป็นสาเหตุใหข้บัรถหรอืใช้รถใช้ถนนอย่างเสร ีตามอําเภอใจ ซงึมกัทํา

ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 

แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ (2550 : 13) ได้ให้คําจดัความคําว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค นัน

หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึง ทีได้มีการเกยีวข้องกนัโดยตรงกบัการจดัการ

รวมถงึการใชผ้ลติภณัฑน์นั ทงันีไดร้วมถงึ กระบวนการตดัสนิใจทเีกดิขนึก่อน และมสี่วนในการ

กําหนดให้มีประเด็นสําคญัของคําจํากัดความ กล่าวคือ กระบวนการตดัสินใจทีมีอยู่ก่อน 

(Precede) หมายถงึ ลกัษณะทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในขณะทผีูบ้รโิภคซอืผลติภณัฑ์นัน จะ

เกดิกระบวนการทางจติวทิยา และสงัคมวทิยา ทมีสี่วนสรา้งและขดัเกลาทศันคตแิละค่านิยม 

คณาจารยส์าขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี(2555 : 50) ได้

ใหน้ิยามคาํวา่ ผูบ้รโิภค หมายถงึ บุคคลทมีสีทิธใินการไดม้าและใชส้นิคา้รวมถงึบรกิารทไีดม้ี

การเสนอขาย ซงึผูบ้รโิภคจะเกยีวขอ้งกบัการะบวนการบรโิภคในบทบาทใดบทบาทหนึง หรอื 

ทงั 3 บทบาท ในขณะเดยีวกนัดงัน ี

1. เป็นผูท้มีคีวามตอ้งการ คอื กาํหนดความตอ้งการในสนิคา้และบรกิาร 

2. เป็นผูซ้อื คอื ผูท้เีป็นคนซอืสนิคา้ 

3. เป็นผูใ้ช ้คอื ผูท้ไีดใ้ชส้นิคา้ 
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เสร ี  วงษ์มณฑา (2545 : 30) ใหค้วามหมายของผูบ้รโิภค กล่าวคอื ผูบ้รโิภค 

(Consumer) คอื ผูท้มีคีวามตอ้งการซอื (Product Power) จงึทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซอื 

(Purchasing Behavior) และทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการใช ้(Using behavior)   

ลกัษณะผูบ้รโิภค 

1. ผูบ้รโิภคเป็นบุคคลทมีคีวามตอ้งการ (Need) การทจีะบอกวา่ใครเป็นผูบ้รโิภค 

บุคคลนนัตอ้งมคีวามตอ้งการในผลติภณัฑก่์อน ถ้าหากบุคคลนนั ไม่มคีวามตอ้งการใน

ผลติภณัฑจ์ะไมถ่อืวา่เป็นผูบ้รโิภค กล่าวคอื ผูบ้รโิภคกค็อืคนทมีคีวามตอ้งการนนัเอง 

2. ผูบ้รโิภคเป็นผูม้อีาํนาจในการซอื (Purchasing Power) นอกจากผูบ้รโิภคจะมี

ความตอ้งการแลว้ หากไม่มอีาํนาจในการซอืกจ็ะไมถ่อืวา่เป็นผูบ้รโิภคเช่นกนั 

3. พฤตกิรรมการซอื (Purchasing Behavior)  เมอืผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการและเป็นผู้

มอีาํนาจในการซอืแลว้ กจ็ะเกดิพฤตกิรรมการซอืขนึมา เช่น ซอืทไีหน ซอือยา่งไร ซอืเมอืใด 

และมมีาตรการในการตดัสนิใจซอืผลติภณัฑน์นั 

4. พฤตกิรรมการใช ้(Using Behavior) เมอืผูบ้รโิภคมกีารซอืสนิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะมี

การใชผ้ลติภณัฑน์นัอยา่งไร 

คณาจารยส์าขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี(2555 : 51-52) 

ไดก้ล่าววา่ การทาํความเขา้ใจเกยีวกบัตวัผูบ้รโิภคใหม้ากขนึนนัจะตอ้งใชก้ารวเิคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตามหลกั 6W 1H ดงัต่อไปนี  

ตารางท ี2 ตารางพฤตกิรรมการซอืและพฤตกิรรมการใช ้

 พฤตกิรรมการซอื พฤตกิรรมการใช ้

Who  ใครทอียูใ่นตลาดเป้ าหมาย ซงึจะตอ้งหา

คาํตอบทวีา่ กลุ่มเป้ าหมายในทนี ี

(Occupation) หมายถงึใคร  

ใครจะเป็นผูใ้ชป้ระกนัภยั 

What ผูบ้รโิภคจะซอือะไร ซงึจะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ 

สงิทผีูบ้รโิภคตอ้งการซอื (Object) คอือะไร 

หลงัจากทเีกดิอุบตัเิหตุแลว้ ผูเ้อา

ประกนัภยัจะไดใ้ชบ้รกิารอะไรจาก

ประกนัภยัไดบ้า้ง 
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ตารางท ี2 ตารางพฤตกิรรมการซอืและพฤตกิรรมการใช ้(ต่อ) 

 พฤตกิรรมการซอื พฤตกิรรมการใช ้

Where ผูบ้รโิภคจะซอืทไีหน ซงึตอ้งหาคาํตอบทวีา่ 

สถานททีผีูบ้รโิภคทาํการซอื (Outlets) อยูท่ ี

ไหน 

สถานทผีูเ้อาประกนัภยัจะสามารถ

ใชบ้รกิารประกนัภยั หลงัจากเกดิ

อุบตัเิหตุ หรอื ขณะเกดิอุบตัเิหตุ 

When ผูบ้รโิภคจะซอืเมอืไหร่ ซงึตอ้งหาคาํตอบทวีา่ 

โอกาสทจีะซอื (Occasion) อยูใ่นช่วงใด 

เมอืใดทผีูเ้อาประกนัภยัจะไดใ้ช้

ประกนัภยั 

Why ทาํไมผูบ้รโิภคถงึซอื ซงึจะตอ้งหาคาํตอบ

ทวีา่ วตัถุประสงคใ์นการซอื (Objective) มี

อะไรบา้ง 

ทาํไมผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งใช้

ประกนัภยั 

Whom ใครบา้งทมีสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ซงึ

จะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ ใครบา้งทมีอีทิธพิลใน

การตดัสนิใจซอื (Organization) 

ใครมสี่วนร่วมในการใช ้

How ผูบ้รโิภคจะซอือยา่งไร ซงึตอ้งหาคาํตอบทวีา่ 

ขนัตอนในการซอื (Operation) เป็นอยา่งไร 

ผูเ้อาประกนัภยัจะใชป้ระกนัภยั

อยา่งไร 

 

แนวคดิและทฤษฎ ีกลยทุธท์างการตลาดทเีกยีวขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด(Segmentation), 

การกาํหนดตลาดเป้ าหมาย (Target), การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด (Positioning)                

(กาํพล สุทธพิเิษฐ,์ 2552) 

 กลยทุธท์างการตลาดทเีกยีวขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation), การกาํหนด

ตลาดเป้ าหมาย (Target), การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด (Positioning) (STP) ที

เกยีวขอ้งกบัการแบ่งตลาด (Market Segmentation) คอื การกาํหนดส่วนของตลาดสาํหรบั

ประกนัภยัรถยนต ์ ออกเป็นคลาดยอ่ยทแีตกต่างกนั การกาํหนดตลาดเป้ าหมาย (Market 

Target) คอืการกาํหนดกจิกรรมในการเลอืกตลาดเป้ าหมาย และ การกาํหนดตาํแหน่งของ

ผลติภณัฑใ์นตลาด (Market Positioning) คอื กจิกรรมทใีชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งในการแขง่ขนั 

เพอืใชใ้นการออกแบบกลยทุธท์างการตลาด การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  
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เป็นแนวคดิการแบ่งกลุ่มของลกูคา้ ซงึอาจจะมกีารแบ่งลกูคา้ออกเป็นกลุ่ม เช่น การเลอืกตลาด

ทบีรษิทัจะเขา้ไปทาํตลาดไดง้่าย โดยแบ่งเป็นเกณฑด์งัน ี

1. แบ่งตามสภาพภมูศิาสตร ์ (Geographic Segmentation) ลกัษณะทางภมูศิาสตร ์

อตัราการเตบิโตของประชากร เป็นตน้ 

2. แบ่งตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation) คอื อาชพี อายุ 

เพศ รายได ้เป็นตน้ 

3. แบ่งตามพฤตกิรรม (Behavioristic Segmentation) ผลประโยชน์ (Benefit), 

โอกาสในการซอืและการใช ้(Occasion) เป็นตน้ 

4. แบ่งตามจติวทิยา (Psychographic Segmentation) การดาํรงชวีติ (Life Style), 

บุคลกิภาพ (Personality) 

 การเลอืกตลาดเป้ าหมาย (Market Targeting) เป็นการกาํหนดตลาดเป้ าหมายของกลุ่ม

ลกูคา้ โดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณาดงัน ี

1. การตลาดแบบรวม (Mass Marketing) คอื กลยทุธก์ารผลติทเีน้นผลติเป็นจาํนวน

มาก และ ขายใหก้บัลกูคา้ทุกกลุ่ม โดยไม่มคีวามแตกต่างสาํหรบัตวัผลติภณัฑ ์

2. การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment Marketing) เป็นการแบ่งตลาด เพอืตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทตีอ้งการผลติภณัฑท์แีตกต่างกนั 

3. การตลาดส่วนยอ่ย (Niche Marketing) เป็นการแบ่งตลาด เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม 

4. การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro Marketing) เป็นการแบ่งตลาด ทมีคีวามสมบรูณ์

มากทสีุดเพราะจะเป็นตลาดทตีอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลคนเดยีวเท่านนั 

การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ ์ (Market Positioning) เป็นการสรา้งการรบัรูใ้หเ้กดิขนึในใจ

ของลกูคา้กลุ่มเป้ าหมายโดยเน้นจุดเด่นของตวัผลติภณัฑท์มีคีวามแตกต่างจากคู่แขง่ โดยมี

ขนัตอน 3 ขนัตอน ดงันี 

1. การระบุความไดเ้ปลยีนในการแขง่ขนัทเีป็นไปได ้

2. การเลอืกความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทเีหมาะสม 

3. การสอืสารตาํแหน่งในตลาดใหล้กูคา้กลุ่มเป้ าหมาย 
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ตารางท ี3 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชอืผูแ้ต่ง ชอืผลงาน ผลงานนีเกยีวขอ้งกบั

ตวัแปรทจีะศกึษาใน

รายงานนีตวัแปรใด 

สงิทเีรยีนรูเ้กยีวกบัตวัแปรจาก

ผลงานน ี

เสร ีวงษ์

มณฑา 

ก า ร ศึ ก ษ า

พ ฤ ติ ก ร ร ม

ผูบ้รโิภค 

(2545 : 30) 

ผูบ้รโิภค ลกัษณะของ

ผูบ้รโิภค 

(พฤตกิรรมการซอื

และการใช ้

(ก) ผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผู้ที

มีค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ซื อ  (Product 

Power) จึงทําให้เกิดพฤติกรรม

การซือ (Purchasing Behavior) 

และทําให้เกิดพฤติกรรมการใช ้

(Using behavior)  

(ข) การทราบถึงลกัษณะผู้บรโิภค

กจ็ะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการ

ซอืและการใช้ เพอืนํามาแบ่งกลุ่ม

ของผูบ้รโิภคไดเ้กดิขนึก่อน 

ศวิารตัน์  ณ 

ปทุม และ

คณะ 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคชนัสงู

(2550 : 13) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(พฤตกิรรมการซอื

และการใช)้ 

 (ก) การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหนึง ทไีดม้กีารเกยีวขอ้งกนั

โดยตรงกบัการจดัการรวมถงึการ

ใชผ้ลติภณัฑน์นั ทงันไีดร้วมถงึ 

กระบวนการตดัสนิใจท ี 

ค ณ า จ า ร ย์

ส า ข า วิ ช า

ก า ร ต ล า ด 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยี

ร า ช ม ง ค ล

ธญับุร ี

หลกัการตลาด 

(2550 : 51-52) 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

พฤติกรรมผู้บริโภค 

ตามหลกั 6W 1H 

(ก) ทราบถงึหลกั 6W 1H  

Who, What, Where, When, 

Why, Whom, How 
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ตารางท ี3 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชอืผูแ้ต่ง ชอืผลงาน ผลงานนีเกยีวขอ้งกบัตวั

แปรทจีะศกึษาใน

รายงานนีตวัแปรใด 

สงิทเีรยีนรูเ้กยีวกบัตวัแปรจาก

ผลงานน ี

กํ า พ ล          

สุทธพิเิชษฐ ์

ตลาดนดัการเงนิ 

(2552) 

การวเิคราะห์ตลาดและ

ค้นหาโอกาสทางการ

ตลาดตามแนวคดิ STP 

ทราบวา่การวเิคราะหต์ลาด

ตามแนวคดิ STP นนั จะมกีาร

ออกเป็น 3 ส่วน 

1. แบ่งส่วนของการตลาด

ออกเป็นส่วนยอ่ย 

(Segmentation)  

2. กาํหนดตลาดเป้ าหมายที

ตอ้งการ (Target) 

3. การวางตาํแหน่งของ

ผลติภณัฑ ์(Positioning) 

งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

พงศ์ธร  ศริิพรประสทิธิ (2548)  ได้ศึกษาปจัจยัทมีีผลต่อการตดัสนิใจทําประกนัภยั

รถยนต์ประเภท 1 เพอืทราบถึงปจัจยัทมีีอิทธิพลต่อผู้บรโิภคในการตดัสินใจทําประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท  1 โดยเน้นศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ในดา้นการใหบ้รกิารของบรษิทัประกนัภยั และ ด้านสอืโฆษณาทบีรษิทัประกนัภยัใช้ กบัความ

ค้อการทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ซึงผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างจะเป็นเพศหญิง

มากกวา่ และมอีายอุยูใ่นช่วง 26-35 ปี  มผีลการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีอาชพีขา้ราชการ

และพนกังานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลยี 20,000 บาท ต่อเดอืน สําหรบัความคดิเหน็ในด้านการ

บรกิารของบรษิทัประกนัภยั ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่พงึพอใจกบัมารยาทของพนักงาน เป็นอนัดบั 1 

และ การให้ข้อมูลทีถูกต้องและตรงตามความต้องการ รวมถึงด้านสือโฆษณาของบริษัท

ประกนัภยั เพราะส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะไดร้บัขอ้มลูจากการสอืสารผ่านทางโทรทศัน์ การทดสอบ

สมมตฐิานด้วยค่า Chi-Square พบว่าปจัจยัด้านคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใหผู้บ้รโิภคทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

ทรีะดบัความเชอืมนั 95% ยกเวน้ รายไดซ้งึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจอย่างมนีัยสําคญั
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ทางสถิต ิในด้านปจัจยัด้านการให้บริการของบรษิทัประกนัภยั ซือได้แก่ ความสะดวกในการ

ตดิต่อ ค่าสนิไหมทดแทนทไีด้รบัเมอืเกดิอุบตัเิหตุ คุณภาพของอู่ซ่อมทอียู่ในเครอืของบรษิัท

ประกนัภยั จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยั ทรีะดบัความเชอืมนั 95% และปจัจยัด้าน

สอืโฆษณาทบีรษิทัประกนัภยัเลอืกใช ้ไดแ้ก่ สอืโฆษณา ทางโทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ ป้ าย

โฆษณา และ โบชวัร์ พบว่า การโฆษณาผ่าน โทรทศัน์ วทิยุ และ โบชวัร์ จะมอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ทรีะดบัความเชอืมนั 95%  

เบญจมาศ  เชยีรวชิยั (2553) ได้ศกึษาปจัจยัทผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์

ภาคสมคัรใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ซงึผลวจิยัพบวา่  

1. ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ผู้ทําแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัมากทีสุดกบั

ชอืเสยีงและฐานะความมนัคงของบรษิทัประกนั อนัดบั 2 จะเป็นผลประโยชน์ของกรมธรรม ์และ 

เงือนไขความคุ้มครองทีเข้าใจง่าย สรุปคือ ชือเสียงและความมนัคงทางการเงินของบริษัท

ประกนัภยั มผีลต่อการตดัสนิใจขอผู้ทําแบบสอบถาม เพอืเชอืว่าหากซอืกบับรษิทัทมีชีอืเสยีง

และความมนัคงทางการเงนิทดี ีเมอืเกดิอุบตัเิหตุจะไดค้วามคุม้ครองทคีรบถ้วนตามเงอืนไข  

2. ปจัจยัดา้นกระบวนการ ผูท้าํแบบสอบถามได้ให้ความสําคญัในเรอืงของระยะเวลา

ในการจดัส่งกรมธรรมท์รีวดเรว็มากทสีุด อนัดบั 2 จะเป็นระยะเวลาในการจดัทํากรมธรรม์ และ 

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสนิไหมทมีคีวามรวดเรว็ สรุปคอื ผูท้าํแบบสอบถามตอ้งการกระบวนการ

ทรีวดเรว็ สาํหรบการซอืประกนัภยัรถยนต ์

บดนิทร์  เจยีไพบูลย ์(2553)  ได้ศกึษาระดบัความต้องการของการเลอืกซอืประกนัภยั

รถยนต์ประเภท 5 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาผลว่ามี ระดบัความต้องการของการซือประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 5 ดงันี 1 ผลติภณัฑ์และการบรกิาร 2. ราคา 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย 4. การ

ส่งเสรมิการตลาด สามารถนําผลจากกลุ่มตวัอย่างททีําการศกึษามาทํานายผล พบว่า ระดบั

ความตอ้งการทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 คอื ดา้นผลติภณัฑ์และการ

บรกิาร และ เมอืพจิารณาดา้นราคา จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอื พบว่า ผู้บรโิภคมแีรงจูงใจ

ให้ตดัสนิใจอยู่ในระดบัความต้องการมาก  ในส่วนของด้านช่องทางการจดัจําหน่ายและการ

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื อ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก เ ช่ น กั น 

 

ธญัญารตัน์  เนียมดวง (2555)   ได้ศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อการเลอืกซอื

กรมธรรมป์ระกนัภยัภาคสมคัรใจ ประเภท 1 ของผู้ขบัขรีถยนต์ในจงัหวดัพษิณุโลก ซงึผลวจิยั

พบวา่ 
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ส่วนที1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามมขีอ้กาํหนดทางดา้นประชากรของการวจิยั คอื เป็นผูข้บัขรีถยนต์

ชาย-หญงิ ในจงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 374 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แยก

ตามช่วงอาย ุ ส่วนใหญ่มอีาย ุ 31 – 40 ปี มกีารศกึษาระดบั ปรญิญาตร ี แยกตามสถานภาพ 

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดต่้อเดอืน มากกวา่ 30,000 บาท 

ส่วนที2 ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั ทงั 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ปจัจัยดา้นเศรษฐกจิ ปจัจยัดา้นสงัคม และปจัจยัดา้นการตลาด  

โดยปจัจยัดา้นเศรษฐกจิทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่มตวัอยา่ง

ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ต่อ ฐานะความมนัคงของบรษิทัประกนัภยั มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นสงัคมทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรม์ประกนัภยั กลุม่ตวัอยา่งให้

ความสาํคญัระดบัมาก ต่อคาํพดูปากต่อปากของคนอนืเกยีวกบัการทาํประกนัภยั มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นการตลาดทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั แบ่งเป็น 7

ดา้น ดงันี คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น

การใหบ้รกิาร ดา้นการใชพ้นกังาน ดา้นการใหข้า่วสาร ดา้นผลติภณัฑท์มีผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมากทสีุด ต่อมาตรฐานความ

คุม้ครองทไีดร้บัจากกรมธรรม ์มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นราคาทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัระดบัมาก ต่อ เบยีประกนัภยัทเีหมาะสม 

โดยปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่ายทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมากทสีุด ต่อ ท่านสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มลูทางโทรศพัทไ์ด้

สะดวก มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ต่อ การไดร้บัส่วนลดค่าเบยีประกนัภยั ในกรณทีที่านไม่

ประสบอุบตัเิหตุใดๆ มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นการใหบ้รกิารทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั                       

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมากทสีุด ต่อ การจ่ายสนิไหมทรีวดเรว็ มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นการใชพ้นกังานขายทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมากทสีุด ต่อ ในกรณทีที่านประสบปญัหา พนกังานของบรษิทั

ประกนัสามารถแกไ้ขปญัหาใหท้่านไดร้วดเรว็ มากทสีุด 

โดยปจัจยัดา้นการใหข้า่วสารทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมากทสีุด ต่อ สาํนกังาน หรอื สาขามทีอียูช่ดัเจน น่าเชอืถอื มาก

ทสีุด 
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ส่วนที3 ขอ้มลูเกยีวกบัการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรม ์

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช ้ รถเก๋งในการใชง้านเป็นประจาํมากทสีุด จ่ายชาํระค่าเบยี

ประกนัภยัรถยนตท์ชีาํระในแต่ละปี อยูท่ ี 10,000 – 15,000 บาท มากทสีุด มวีธิกีารทาํ

ประกนัภยัรถยนตก์บับรษิทัประกนัภยัโดยทาํกบับรษิทัโดยตรง มากทสีุด ทราบขอ้มลูเกยีวกบั

การทาํประกนัภยัรถยนตจ์ากการแนะนําของเพอืน/ บุคคลทรีูจ้กั/ ญาต ิ มากทสีุด เลอืกซอื

กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตก์บับรษิทัวริยิะประกนัภยั มากทสีุด โดยมรีะยะเวลาทใีชบ้รกิารกบั

บรษิทัประกนัภยัในระยะเวลา 1 ปี มากทสีุด 

ส่วนที 4 ขอ้มลูเกยีวกบัความพงึพอใจต่อการเลอืกซอืกรมธรรม ์

โดยความพงึพอใจทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัระดบัมาก ต่อ ความรูส้กึวา่ไมถู่กเอาเปรยีบ มากทสีุด โดยมค่ีาเฉลยี 4.10 

สรุปผลการวเิคราะหอ์า้งองิทางสถติชินัสงู (Inferential Statistics : Hypothesis Testing) 

จากผลการวจิยัเมอืทดสอบสมมุตฐิานทตีงัไวใ้นลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมแ์ตกต่างกนั สรุปไดว้า่ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น อาชพี และ

รายไดต่้อเดอืน มรีะดบัการตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมแ์ตกต่างกนั 

การทดสอบสมมุตฐิานดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทแีตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซอืกรมธรรมแ์ตกต่างกนั สรุปไดว้า่สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม 

ดา้นการตลาด มค่ีาเฉลยีระดบัการตดัสนิใจต่อการเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยัแตกต่างกนั 

วรีญา กงัพานิชกุล (2556) ไดศ้กึษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลทสี่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ (ส่วนบุคคลไมเ่กนิ 7 คน) เพอืศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั

การตลาดเชงิบรูณาการทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ (ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยใชแ้บบสอบถามการวเิคราะหข์อ้มลูและ

ประมวลผลขอ้มลู โดยใช ้t-Test, F-Test (ONE-Way ANOVA) และ การวเิคราะหค์วามถดถอย

เชงิพหคูณู (Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมตฐิาน ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถติทิ ี0.05 ผลวจิยัพบวา่ 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลมเีฉพาะ ระดับการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทแีตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ (ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพฯและปรมิณฑลแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

2. การส่งเสรมิการตลาด เท่านนัทมีคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล อยา่งมนียัสาํคญัทางดา้น

สถติทิ ี0.012 
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3. มเีฉพาะภาพลกัษณ์สนิคา้ และความไวว้างใจทมีคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซอื

ประกนัภยัรถยนต ์ (ส่วนบุคคลไมเ่กนิ  คน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล อยา่ง

มนียัสาํคญัทางดา้นสถติทิ ี0.000 

ตารางท ี4 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชอืผูแ้ต่ง พงศธ์ร  ศริพิรประสทิธ ิ(2548) 

ชอืผลงาน การศึกษาปจัจยัทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์

ประเภทท ี 1 ในอนาคต 

ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

งานวจิยั 

เพือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจทํา

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภทท ี1 เพอืศกึษาความพงึพอใจของผู้บรโิภค

ทมีกีารใหบ้รกิารของบรษิทัประกนัภยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ประชากรทใีชใ้นการวจิยั คอื ประชากรทจีดทะเบยีนรถยนตน์งัส่วน

บุคคลไม่เกนิ 7 ทนีงั ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ตวัแปรอสิระ  

1. ตวัแปรดา้นคุณลกัษณะของผูบ้รโิภค 

2. ปจัจยัดา้นการใหบ้รกิารของบรษิทัรบัประกนัภยั 

3. สอืทใีชใ้นการโฆษณาทบีรษิทัรบัประกนัภยัเลอืกใช ้

ตวัแปรตาม  

1. การตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภทท ี1 ในอนาคต 

ระเบยีบวธิวีจิยั ใช ้Chi-Square เพอืวดัระดบัความสมัพนัธ ์

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยั

นีทเีกยีวขอ้งกบัตวัแปร

ทจีะศกึษาในรายงาน 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจให้ผู้บรโิภค

ทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ทรีะดบัความเชือมนั 95% ยกเว้น 

รายไดซ้งึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ

ในดา้นปจัจยัดา้นการให้บรกิารของบรษิทัประกนัภยั ซอืได้แก่ ความ

สะดวกในการติดต่อ ค่าสินไหมทดแทนทีได้ร ับเมือเกิดอุบัติเหตุ 

คุณภาพของอู่ซ่อมทอียู่ในเครอืของบรษิทัประกนัภยั จะมอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจซอืประกนัภยั ทรีะดบัความเชอืมนั 95% และปจัจยัด้าน

สอืโฆษณาทบีรษิทัประกนัภยัเลอืกใช ้ไดแ้ก่ สอืโฆษณา ทางโทรทศัน์ 

วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์ป้ ายโฆษณา และ โบชวัร์ พบว่า การโฆษณาผ่าน 

โทรทศัน์ วทิย ุและ โบชวัร ์จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 ทรีะดบัความเชอืมนั 95%  
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ตารางท ี4 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชอืผูแ้ต่ง เบญจมาศ  เชยีรวชิยั (2553) 

ชอืผลงาน ปจัจยัทผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจประเภท 

3 ของประชาชนในเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

งานวจิยั 

ปจัจยัทผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจประเภท 

3 ของประชาชนในเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ประชากรทใีชใ้นการศกึษา คอื ประชาชนในเขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 136,696 คน 

ตวัแปรอสิระ 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอื

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3 

3. ทศันคตขิองผูซ้อืประกนัภยัรถยนต ์

ตวัแปรตาม 

การตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3 ของ

ประชาชนในเขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

ระเบยีบวธิวีจิยั ใชว้จิยัเชงิสาํรวจ ซงึเป็นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเครืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ ใช้การ

วดัผล ครงัเดยีว ประมวลผลดว้ย โปรแกรม SPSS 

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยั

นีทเีกยีวขอ้งกบัตวัแปร

ทจีะศกึษาในรายงาน 

 

 

 

ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ผู้ทําแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ ให้ความสําคญั

มากทสีุดกบัชอืเสยีงและฐานะความมนัคงของบรษิทัประกนั อนัดบั  

จะเป็นผลประโยชน์ของกรมธรรม ์และ เงอืนไขความคุ้มครองทเีขา้ใจ

ง่าย สรุปคอื ชอืเสยีงและความมนัคงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยั 

มผีลต่อการตดัสนิใจขอผูท้าํแบบสอบถาม เพอืเชอืวา่หากซอืกบับรษิทั

ทมีีชือเสียงและความมนัคงทางการเงินทีดี เมือเกิดอุบตัิเหตุจะได้

ความคุ้มครองทคีรบถ้วนตามเงอืนไข ปจัจยัด้านกระบวนการ ผู้ทํา

แบบสอบถามได้ให้ความสําคญัในเรืองของระยะเวลาในการจดัส่ง

กรมธรรม์ทรีวดเรว็มากทสีุด อนัดบั  จะเป็นระยะเวลาในการจดัทํา

กรมธรรม ์และ ระยะเวลาในการจ่ายค่าสนิไหมทมีคีวามรวดเรว็ สรุป

คอื ผู้ทําแบบสอบถามต้องการกระบวนการทรีวดเรว็ สําหรบัการซือ

ประกนัภยัรถยนต ์
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ตารางท ี4 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชอืผูแ้ต่ง บดนิทร ์ เจยีไพบลูย ์(2553) 

ชอืผลงาน ศึกษาระดับความต้องการของการเลือกซือประกันภัยรถยนต์

ประเภท 5 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบ้รโิภค ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

งานวจิยั 

เพอืศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัการตลาดเชงิบูรณาการทมีผีล

ต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

ขอบเขตการศึกษาวิจ ัย 

 

ประชากร 

1. ประชากรทมีแีนวคดิในการทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 5 

และ/หรอื ประชากรทมีกีรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 5 ทมีี

รถยนตใ์ชเ้ป็นยานพาหนะทอียูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ประชากรทมีคีวามประสงคจ์ะมปีระกนัภยัรถยนต์และเป็นผู้

ทมีรีถยนตใ์ชเ้ป็นยานพาหนะทอียูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอสิระ 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล 

ตวัแปรตาม 

1. ระดบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 

ระเบยีบวธิวีจิยั ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ทผีูศ้กึษาไดส้รา้งขนึเป็น 

เครอืงมอืในการศกึษา 

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยันี

ทีเกียวข้องกบัตวัแปรที

จะศกึษาในรายงาน 

ระดับความต้องการทีมีผลต่อการตัดสินใจซือประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 5 คอื ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร และ เมอืพจิารณาด้าน

ราคา จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอื พบว่า ผู้บรโิภคมแีรงจูงใจให้

ตดัสนิใจอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก  ในส่วนของดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด 
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ตารางท ี4 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชอืผูแ้ต่ง ธญัญารตัน์  เนียมดวง (2555) 

ชอืผลงาน การศกึษาพฤตกิรรมและความพึงพอใจต่อการเลือกซือกรมธรรม์

ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท ของผู้ขบัขีรถยนต์ในจังหวดั 

พษิณุโลก 

ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

งานวจิยั 

เพอืศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัอนื ๆ ไดแ้ก่ ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม  

ทางธุรกิจ ความพงึพอใจทมีผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซือกรมธรรม์

ประกนัภยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ผูข้บัขรีถยนต ์ชาย – หญงิ ในจงัหวดัพษิณุโลก ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 374 ราย ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล 

2. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

3. การตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4. ความพงึพอใจต่อการเลอืกซอืกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป วเิคราะห์สถิติด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ค่าเฉลยี ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน และ ใช้สถิตค่ิา Chi-

square 

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยันี

ทีเกียวข้องกบัตวัแปรที

จะศกึษาในรายงาน 

ผู้ซือกรมธรรม์ประกนัภยั มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน ทีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรม์ประกนัภยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 ผู้ซือกรมธรรม์ประกนัภยั มีปจัจยัสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการตลาด ทีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรม์ประกนัภยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 ผูซ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั มคีวามพงึพอใจ ทมีผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซอืกรมธรรม์ประกนัภยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 
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ตารางท ี4 สรุปสงิทคีน้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชอืผูแ้ต่ง วรีญา   กงัพานิชกุล (2556) 

ชอืผลงาน ปจัจยัการตลาดเชิงบูรณาการทีมผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยั

รถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกนิ  คน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑล 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

งานวจิยั 

เพอืศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัการตลาดเชงิบูรณาการทมีผีล

ต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ประชากรทใีช้ในการศกึษาวจิยัครงันี คอื ผู้ใช้บรกิารทวัไปทงัเพศ

ชายและเพศหญงิ ทมีอีาย ุตงัแต่ 20 ปี และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ

และปรมิณฑล 

ตวัแปรอสิระ 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล  

2. ปจัจยัการตลาดแบบบรูณาการ (โฆษณาประชาสมัพนัธ,์ 

การส่งเสรมิการตลาด, กระบวนการขาย) 

3. ปจัจยัอนืๆ (ภาพลกัษณ์สนิคา้, ความภกัดต่ีอสนิคา้, ความ

ไวว้างใจ) 

ระเบยีบวธิวีจิยั โปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ t-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) 

และการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหูคูณ (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

ขอ้ค้นพบจากงานวจิยันี

ทีเกียวข้องกบัตวัแปรที

จะศกึษาในรายงาน 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลมเีฉพาะ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ต่อเดือน ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์

(ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑลแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

2. การส่งเสริมการตลาด เท่านันทีมีความสมัพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซอืประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล อย่างมนีัยสําคญัทางด้าน

สถติทิ ี0.012 

3. มีเฉพาะภาพลักษณ์สินค้า และความไว้วางใจทีมี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่

เกนิ 7 คน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล อย่างมี

นยัสาํคญัทางดา้นสถติทิ ี0.000 
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กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพอื “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มคนททีาํประกนัภยั 

ทมีกีรมธรรมป์ระกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

. 

ประชากรทีจะศึกษา 
 

กลุ่มท ี          กลุ่มท ี  

 

 

กลุ่มท ี...         กลุ่มท ีK 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรทีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

การรบัรูค้วามเสยีง 

- จากผูข้บัข ี

- จากผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก สตัว ์

- จากสภาพของรถยนต ์

- จากสภาพถนน 

- จากสภาพดนิฟ้ าอากาศ 

 

พฤตกิรรมการซอื คณาจารยส์าขาวชิาการตลาด มหาวยิาลยัราชมงคลธญับุร ี             

(2550 : 51 – 52) 

Who ใครทอียูใ่นตลาดเป้ าหมาย ซงึจะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ กลุ่มเป้ าหมายในทนี ี 

     (Occupation) หมายถงึใคร 

What ผูบ้รโิภคจะซอือะไร ซงึจะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ สงิทผีูบ้รโิภคตอ้งการซอื(Object)       

          คอือะไร 
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กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพอื “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มคนททีาํประกนัภยั 

ทมีกีรมธรรมป์ระกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

. 

ประชากรทีจะศึกษา 
 

กลุ่มท ี          กลุ่มท ี  

 

 

กลุ่มท ี...          กลุ่มท ีK 

 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรทีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

พฤตกิรรมการซอื (ต่อ) คณาจารยส์าขาวชิาการตลาด มหาวยิาลยัราชมงคลธญับุร ี             

(2550 : 51 – 52) 

Where  ผูบ้รโิภคจะซอืทไีหน ซงึตอ้งหาคาํตอบทวีา่ สถานททีผีูบ้รโิภคทาํการซอื (Outlets)  

อยูท่ไีหน 

Why  ทาํไมผูบ้รโิภคถงึซอื ซงึจะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ วตัถุประสงคใ์นการซอื (Objective)  

มอีะไรบา้ง 

Whom  ใครบา้งทมีสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ซงึจะตอ้งหาคาํตอบทวีา่ ใครบา้งทมีอีทิธพิลใน 

การตดัสนิใจซอื (Organization) 

How   ผูบ้รโิภคจะซอือยา่งไร ซงึตอ้งหาคาํตอบทวีา่ ขนัตอนในการซอื (Operation) เป็น 

อยา่งไร 

 

พฤตกิรรมการใช ้ 

- การแจง้เคลม 

- การซ่อม 

 

 

 



 

 

บทที 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การวจิยัครงันีเน้นศกึษาการแบ่งกลุ่มประชากรเกยีวกบัการรบัรูค้วามเสยีง และ 

พฤตกิรรมการซอืและการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ของประชากรใน กรุงเทพมหานคร 

เพอืใหไ้ดข้อ้มลูนําไปปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑร์วมถงึการบรกิารหลงัการขาย ซงึผูว้จิยัได้

กาํหนดวธิกีารทใีชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรในการศกึษา 

3. เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร  ในการศกึษาวจิยัครงันีคอื ประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซงึตามสถติธิุรกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2557 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) มผีูท้าํประกนัภยัรถยนตป์ระกนัภยัรถยนต ์ทมีี

ผลบงัคบั ณ สนิปี 2557 ในเขต จงัหวดั กรงุเทพมหานคร 3,095,217 ฉบบั โดยประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มสีดัส่วนประมาณ 70%  คดิเป็น 2,166,652 ฉบบั 

กลุ่มตวัอยา่ง  ในการศกึษาครงันีกลุ่มตวัอยา่ง คอื ประชาชนททีาํประกนัภยัรถยนต ์โดย

มกีารกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางสาํเรจ็รปูในการกาํหนดกลุม่ตวัอยา่งของ 

Krejcie and Morgan, 1970) ไดร้ะบุไวว้า่ ทรีะดบัความเชอืมนั 95% และ ระดบัความผดิพลาด

ทรีบัได ้ ±5% ซงึตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งมาทาํการศกึษาจาํนวน 384 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งทมีกีาร

ตดัสนิใจเลอืกนนั สถานททีใีชใ้นการจดัเกบ็คอืปมันํามนั และ รา้นคารแ์คร ์ เนืองจากเป็น

ช่องทางทมีปีระชากรทตีอ้งการศกึษาอยู ่ทงันจีะเกบ็แบบสอบถามโดยการแบ่งกรงุเทพมหานคร
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ออกเป็น 6 เขต และสถานทเีกบ็ของแต่ละเขตคอื ปมันํามนั 6 แห่ง และ รา้นคารแ์คร ์ 6 แห่ง 

โดยแต่ละเขตแบ่งเกบ็ดงันี  ปมันํามนั จาํนวน 20 ชุด และ รา้นคารแ์คร ์13 ชุด จาํนวน 5 เขต 

และ ปมันํามนั คารแ์คร ์ 15 ชุด จาํนวน 1 เขต รวมเป็น 200 ชุดแต่ทงันี จาํนวนกลุ่มกย็งั

มากกวา่ขนัตาํทสีามารถรบัได ้ และ เนืองดว้ยขอ้กาํหนดในดา้นเวลาทาํใหผู้ว้จิยัทาํเกบ็

แบบสอบถามเป็นจาํนวน 200 ชุด ซงึเมอืลดขนาดกลุม่ตวัอยา่งลง ระดบัความคลาดเคลอืนจะ

เพมิเป็น 6.93%  ทาํใหค้วามน่าเชอืถอืของงานวจิยัลดน้อยลงไปดว้ย  

ตารางท ี5 ตารางแสดงการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขนัตาํสาํหรบัการแบ่งกลุ่ม 

เงอืนไข ค่าตามเงอืนไข 

(1) จาํนวนกลุ่มยอ่ยทมีากทสีุดทยีอมรบัไดจ้ากการวเิคราะห ์คอื 5 

กลุ่มเพราะวา่เป็นจาํนวนกลุ่มทยีอมรบัไดแ้ละสามารถควบคุมได ้

รวมไปถงึค่าใชจ้่ายกส็ามารถควบคุมไดเ้ช่นกนั 

5 

(2) แต่ละกลุ่มยอ่ยทไีดต้อ้งมจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอยูอ่ยา่งน้อย

เท่าใด 
40 คน 

(3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขนัตาํทตีอ้งใชใ้นการทาํ Cluster Analysis 40 x 5 

= 200 

ตวัแปรในการศกึษา 

 การศกึษาครงันีเป็นการศกึษาการแบ่งกลุ่มประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

เกยีวกบัพฤตกิรรมการซอื และ พฤตกิรรมการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 มดีงัน ี

ตารางท ี6 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชอืตวัแปร

และประเภท  

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

เพศ โปรดระบุเพศของ

ท่าน 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. ชาย 

2. หญงิ 
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ตารางท ี  ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท  

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

อาย ุ อาย ุ เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. น้อยกวา่ 25 ปี 

2. 25-34 ปี 

3. 35-44 ปี 

4. 45 ปีขนึไป  

 

อาชพี โปรดระบุอาชพีของ

ท่าน 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. ขา้ราชการ 

2. พนกังานบรษิทัเอกชน 

3. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

4. รบัจา้ง 

5. คา้ขาย 

6. อนืๆ (โปรดระบุ) 

 

รายไดเ้ฉลยี               

ต่อเดอืน 

โปรดระบุช่วงรายได้

ของท่าน 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. ตาํกวา่ 15,000 บาท 

2. 15,001 – 30,000 บาท 

3. 30,001 – 45,000 บาท 

4. 45,001 – 60,000 บาท 

5. สงูกวา่ 60,000 บาท 

 

บรษิทั

ประกนัภยั 

ปจัจุบนัท่านทาํ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท  1 กบั

บรษิทัอะไร 

ใส่ชอืบรษิทั

ประกนัภยั 

โปรดระบุ .......................  

อายรุถยนต ์ โปรดระบุจาํนวนปี

ของอายขุองรถยนต์

ทที่านใชอ้ยูป่จัจุบนั  

ระบุอายุ

รถยนต ์

โปรดระบุ .....................  

ยหีอ้รถ และ 

รุ่นรถ 

โปรดระบุยหีอ้ และ 

รุ่นรถทใีช ้

ระบุยหีอ้ และ 

รุ่นรถทใีช ้

โปรดระบุ .....................  

ประเภท

รถยนต ์

โปรดระบุประเภท

รถยนตข์องท่าน 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. รถเก๋ง 

2. รถกระบะ 

3. อนืๆ (โปรดระบุ) 
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ตารางท ี6  ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ประสบการณ์

การทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ท่านมปีระสบการณ์

ในการทาํประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

มาแลว้กปีี 

ระบุจาํนวน

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั 

โปรดระบุ .....................  

สถานทซี่อม ท่านเลอืกการซ่อม

ในประกนัภยั

รถยนตแ์บบใด 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. ซ่อมศนูย ์

2. ซ่อมอู่ 

 

ระยะเวลา

ของพนกังาน

สาํรวจภยั 

ถ้าพนกังานสาํรวจ

ภยัมาถงึสถานทเีกดิ

เหตุ ใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาท ี

ท่านคดิวา่ระยะเวลา

ดงักล่าว เหมาะสม

หรอืไม่ (ในเขต

กรุงเทพมหานคร) 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. เหมาะสม 

2. ไม่เหมาะสม โปรด

ระบุเวลาทเีหมาะสม 

........... 

 

ระยะเวลาใน

การซ่อม

รถยนต ์

ถ้าศนูยซ์่อม หรอื อู่

ซ่อม ใชร้ะยะเวลา

ในการซ่อมรถยนต ์

ใชเ้วลาประมาณ 7 

– 10 วนั ท่านคดิวา่

ระยะเวลาดงักล่าว 

เหมาะสมหรอืไม ่

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. เหมาะสม 

2. ไม่เหมาะสม โปรด

ระบุเวลาทเีหมาะสม 

........... 
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ตารางท ี6  ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

จาํนวนครงั

ทเีคลม 

จาํนวนครงัทเีคลม

โดยเฉลยีต่อปี 

ระบุจาํนวน

ครงัทเีคลม 

โปรดระบุ .....................  

ระยะเวลาใน

การนํา

รถยนตไ์ป

ซ่อม 

ท่านทงิระยะ

เวลานานเท่าใดโดย

เฉลยีจากวนัที

ประสบอุบตัเิหตุ

จนถงึวนัทที่านนํา

รถไปซ่อมทศีนูย์

ซ่อม หรอื อู่ซ่อม 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. 3 – 6 วนั 

2. 1 – 2 สปัดาห ์

3. 3 – 4 สปัดาห ์

4. 1 – 2 เดอืน 

5. 2 – 3 เดอืน  

6. มากกวา่ 3 เดอืน 

 

 

ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การซอื                    

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

เพอืคุม้ครองกรณี 

รถชนกบัสงิทไีมใ่ช่

รถ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากเวบ็

ไซดเ์ปรยีบเทยีบ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การซอื (ต่อ)                   

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากคน

ในครอบครวั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จาก

บรษิทัประกนัภยั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต ์

จากตวัแทนและ

นายหน้า 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต ์

จากธนาคาร 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท 1  

ผ่านบรษิทั

ประกนัภยัโดยตรง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การซอื (ต่อ) 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท 1 

ผ่านตวัแทน และ 

นายหน้า 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท 1 

ผ่านธนาคาร 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท 1 

ผ่านทางโทรศพัท ์

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ส่วนใหญ่ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 แบบมี

ความรบัผดิส่วนแรก 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

 ส่วนใหญ่ท่านเลอืก

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1แบบซ่อม

ศนูย ์

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การซอื (ต่อ) 

บรกิารช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน เป็น

ส่วนหนงึในการ

เลอืกซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเหน็

ดว้ย) 

1. ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ 

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอยา่งยงิ 

 

การรบัรู้

ความเสยีง 

จากผูข้บั

รถยนต ์

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่

มกัจะเกดิจากผูข้บั

รถยนตข์าดความรู้

ความชาํนาญ เช่น 

กะระยะห่างไม่

ถูกตอ้ง ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 

 อุบตัเิหตุส่วนใหญ่

มกัจะเกดิจากผูข้บั

รถยนตม์คีวาม

บกพร่องทางดา้น

จติใจและอารมณ์ 

เช่น มคีวามเครยีด 

อารมณ์หงุดหงดิ

ฉุนเฉียว ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 
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ตารางท ี7  ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

การรบัรูค้วาม

เสยีงจาก

ผูโ้ดยสาร 

บุคคล 

ภายนอก  

สตัว ์

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากผูโ้ดยสาร

ขาดความ

ระมดัระวงั เช่น 

ผูโ้ดยสารขนึรถโดย

ไม่ระมดัระวงั ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 

 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิการบุคคล 

ภายนอกไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎจราจร เช่น 

ไม่ขา้งถนนตรงทาง

เทา้ ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 

 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากบุคคล 

ภายนอกไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎจราจร เช่น 

ไม่ขา้งถนนตรงทาง

เทา้ ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 

 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากบุคคล 

ภายนอกมคีวามไม่

สมบรูณ์ของร่างกาย

และจติใจ เช่น 

สภาพร่างกายที

อ่อนแอจากการดมื

สุรา ขณะเดนิขา้ม

ถนน 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 



44 

 

ตารางท ี7  ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

การรบัรู้

ความเสยีง

จาก

ผูโ้ดยสาร 

บุคคล 

ภายนอก  

สตัว ์(ต่อ) 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากความ

เหตุการณ์ไม่คาดคดิ

เช่น สนุขัวงิตดัหน้า

รถ  ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

การรบัรู้

ความเสยีง

จากสภาพ

ของรถยนต ์

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากยางระเบดิ

หรอืยางแตก 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากอุปกรณ์

ประจาํรถชาํรุด เช่น 

ไฟหน้า-หลงั มขีา้ง

เดยีว  ฯลฯ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

การรบัรู้

ความเสยีง

จากสภาพ

ถนน 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากสภาพถนน

เป็นหลุมเป็นบ่อ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากแสงสวา่ง

บนทอ้งถนน 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 
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 ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

การรบัรู้

ความเสยีง 

จากสภาพ

ดนิฟ้ าอากาศ 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

เกดิจากฝนตกหนกั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความเป็นไป

ได)้ 

1. เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน 

2. ไม่น่าจะเป็นไปได ้

3. ไม่แน่ใจ 

4. น่าจะเป็นไปได ้

5. เป็นไปไดแ้น่นอน 

 

 

ประสบ  

การณ์ในการ

แจง้           

เคลม 

ในอดตีทผี่านมา

ท่านเคยมกีารเคลม

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท  หรอืไม่ 

(ตงัแต่เรมิทาํ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1) 

เลอืกตอบ

เพยีงคาํตอบ

เดยีว 

1. เคย 

2. ไม่เคย 

 

พฤตกิรรม

การใชจ้าก

การแจง้เคลม 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุ

ผ่านศนูยร์บัแจง้ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 ท่านแจง้อุบตัเิหตุ

ผ่านออนไลน์ 

(Application) 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การใช)้ 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การใช:้  

การแจง้เคลม 

การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะมคีู่กรณ ี

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

  การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเป็น               

เคลมสด 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเป็น                

เคลมแหง้แบบมี

คู่กรณ ี

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านเป็น             

เคลมแหง้แบบไม่มี

คู่กรณ ี

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกดิบน

ถนนใหญ่ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การใช:้  

การแจง้เคลม 

(ต่อ) 

การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกดิบน

ทางด่วน 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกดิใน

ซอย 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

พฤตกิรรม

การใช:้ 

การซ่อม 

ส่วนใหญ่ท่านใช้

บรกิารศนูยซ์่อมเดมิ 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณ

ดา้นหน้า 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 

 

 ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณ

ดา้นขา้ง 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การทาํ) 

1. ไม่เคยทาํเลย 

2. น้อยครงัทจีะทาํ 

3. ทาํเป็นบางโอกาส 

4. ทาํบ่อยๆ 

5. ทาํเป็นประจาํ 
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ตารางท ี7 ตารางแจกแจงตวัแปรทเีป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชอืตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทจีะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพอื

วดัค่าของตวัแปรน ี

ลกัษณะของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถ้าม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

พฤตกิรรม

การใช:้ 

การซ่อม 

(ต่อ) 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณ

ดา้นหลงั 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การใช)้ 

1. ไม่เคยใชเ้ลย 

2. น้อยครงัทจีะใช ้

3. ใชเ้ป็นบางโอกาส 

4. ใชบ่้อยๆ 

5. ใชเ้ป็นประจาํ 

 

 

 ส่วนใหญ่ท่านมี

รถยนตส์าํรองขณะ

รอซ่อม 

มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale 

(วดัระดบั

ความถใีน

การใช)้ 

1. ไม่เคยใชเ้ลย 

2. น้อยครงัทจีะใช ้

3. ใชเ้ป็นบางโอกาส 

4. ใชบ่้อยๆ 

5. ใชเ้ป็นประจาํ 

 

 

เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา 

 การศกึษาวจิยันีไดใ้ชเ้ครอืงมอืแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยประกอบไป

ดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน ี

1. คาํอธบิายถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัครงัน ี

2. คาํแนะนําในการทาํแบบสอบถาม 

3. ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยเป็นคาํถามประเภทใหเ้ลอืกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี รายได ้

ขอ้มลูการทาํประกนัภยั ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ประสบการณ์การ

แจง้เคลมประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  

4. ขอ้มลูดา้นการรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้จาก การแจง้เคลม และ 

การซ่อม โดยเป็นคาํถามลกัษณะเป็นแบบ Likert Scale ใชม้าตราวดัระดบัความเป็นไปได ้
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มาตราวดัระดบัความเหน็ดว้ย และ ใชม้าตราวดัระดบัความถ ีซงึใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน ี

    คะแนน    ระดบัความเป็นไปได้ 

  5    เป็นไปไดแ้น่นอน 

  4    น่าจะเป็นไปได ้

  3    ไม่แน่ใจ 

  2    ไม่น่าจะเป็นไปได ้

  1    เป็นไปไดแ้น่นอน 

       คะแนน    ระดบัความเหน็ด้วย 

  5    เหน็ดว้ยอยา่งมาก 

  4    เหน็ดว้ย 

  3    เฉยๆ 

  2    ไม่เหน็ดว้ย 

  1    ไม่เหน็ดว้ยอยา่งมาก 

    คะแนน    ระดบัความถีในการทาํ 

  5    ทาํเป็นประจาํ 

  4    ทาํบ่อย 

  3    ทาํเป็นบางโอกาส 

  2    น้อยครงัทจีะทาํ 

  1    ไม่เคยทาํเลย 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากลุ่มตวัอยา่งนนั ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิกีารจดั

กลุ่มพนืท ี (Area Cluster Sampling) โดยเลอืกสถานทเีกบ็ขอ้มลูทปีมันํามนั ซงึเป็นสถานท ี

ทกีลุ่มประชากรตวัอยา่ง ตอ้งเขา้มาใชบ้รกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีารแบ่งกลุม่ของ

เขตในกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม ตามตารางดา้นล่าง 

ตารางท ี8 การแบ่งกลุ่มกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มท ี ชอืกลุ่ม เขตทอียูภ่ายในกลุ่ม 

1 กรุงเทพกลาง ดนิแดง, หว้ยขวาง, พญาไท, ราชเทว,ี วงัทองหลาง, ดุสติ 

สมัพนัธวงศ,์ พระนคร และป้ อมปราบศตัรพู่าย  

2 กรุงเทพใต ้ ปทุมวนั, บางรกั, สาทร, ยานนาวา, คลองเตย, วฒันา, 

พระโขนง, สวนหลวง และบางนา 

3 กรุงเทพเหนือ จตุจกัร, บางซอื, ลาดพรา้ว, หลกัส,ี ดอนเมอืง, สายไหม 

และบางเขน 

4 กรุงเทพตะวนัออก บางกะปิ, บงึกุ่ม, คนันายาว, มนีบุร,ี ลาดกระบงั, คลอง

สามวา, ประเวศ, สะพานสงู และหนองจอก 

5 กรุงธนเหนือ คลองสาน, บางพลดั, ธนบุร,ี จอมทอง, บางกอกน้อย, 

บางกอกใหญ่, ตลงิชนั และทววีฒันา 

6 กรุงธนใต ้ ราษฎรบ์รูณะ,หนองแขม, บางบอน, บางขนุเทยีน,                  

ภาษเีจรญิ, บางแค และทุง่คร ุ

 

 ดงันนัผูว้จิยัจงึเลง็เหน็วา่ ปมั นํามนั และ คาร์แคร์ (ร้านล้างรถ) จะเป็นสถานททีผีู้วจิยั

สามารถพบประชากรทตีอ้งการได ้โดยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพอืการวจิยัในครงันี ผู้วจิยัจะ

ทาํการสุ่มแจกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด โดยจะแจกและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยมี

สรุปแผนการเกบ็ขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพนืท ีตามตารางดา้นล่าง 
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ตารางท ี9 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มลูสาํหรบัการเลอืกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพนืท ี

ครงั

ท ี

วนัทอีอกเกบ็ เวลาทอีอก

เกบ็ 

สถานทอีอกเกบ็ จาํนวน

แบบสอ

บถาม 

วธิี

แจก

และ

เกบ็ 

วนั วนัท ี พนืท ี สถานท ี

1 จนัทร ์ 21 ธ.ค. 58 
17.00 – 

21.00 
เขตดุสติ 

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์
33 

แจก

เอง 

2 องัคาร 28 ธ.ค. 58 
17.00 – 

21.00 

เขตยาน

นาวา 

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์
33 

แจก

เอง 

3 พุธ 23 ธ.ค. 58 
17.00 – 

21.00 
เขตหลกัส ี

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์
33 

แจก

เอง 

4 ศุกร ์ 8 ม.ค. 59 
17.00 – 

21.00 

เขตบาง

กะปิ 

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์ 33 
แจก

เอง 

5 เสาร ์ 27 ธ.ค. 58 
10.00 – 

12.00 

เขตทวี

วฒันา 

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์ 35 
แจก

เอง 

6 อาทติย ์ 10 ม.ค. 59 
14.00 – 

16.00 

เขตบาง

บอน 

ปมันํามนั 

/ คารแ์คร ์ 33 
แจก

เอง 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

 เมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดท้งัหมดแลว้นนั จงึนําแบบสอบถามทมีคีวามสมบรูณ์จาํนวน 

200 ชุด มาวเิคราะหด์ว้ยเครอืงมอืทางสถติ ิCluster Analysis, Chi-Square และ ANOVA 

โดยอาศยัโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์ตามตางรางดา้นล่าง 
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ตารางท ี10 แสดงขนัตอนและค่าทางสถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  โดยเครอืงมอืทางสถติ ิ

Cluster Analysis  

ขนัตอน

ท ี
รายละเอยีด 

ตวัแปรยอ่ยที

เกยีวขอ้งกบัการ

วเิคราะหใ์นขนัตอนนี 

ค่าทางสถติทิี

ตอ้งรายงานและ

วธิกีารอ่านค่า 

1 การระบุตวัแปรยอ่ย การรบัรูค้วามเสยีง 

พฤตกิรรมการซอื 

พฤตกิรรมการใช ้

 

2 การกาํหนดวธิกีารวดัระยะห่าง  Squared 

Euclidean 

Distance 

3 การแ บ่ งกลุ่ ม เ ป็น  2 ข ัน  คื อ 

Hierarchical เพอืเลอืกจาํนวนกลุ่มและ

ตามด้วย Partitioning เพือจําแนกคน

ลงกลุ่มยอ่ย 

 Agglomeration 

Coefficient 

4 อธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่

ละกลุ่มทีต้องนําข้อมูลส่วนตวัมาช่วย

แปลผล รวมทงัการตงัชอืกลุ่มยอ่ย 

  

 

ตารางท ี 11 แสดงขนัตอนและค่าทางสถิตทิใีช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเครอืงมอืทางสถิต ิ              

Chi-Square 

 

ขนัตอน

ท ี

 

รายละเอยีด 

ตวัแปรยอ่ยที

เกยีวขอ้งกบัการ

วเิคราะหใ์นขนัตอนนี 

ค่าทางสถติทิี

ตอ้งรายงานและ

วธิกีารอ่านค่า 

1 การกาํหนดสมมตฐิาน ตวัแปรตน้  

- กลุ่มยอ่ยทแีบ่งได ้

ตวัแปรตาม 

- ขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  - Pearson  

Chi-square 
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ตารางท ี 11 แสดงขนัตอนและค่าทางสถิตทิใีช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเครอืงมอืทางสถิต ิ              

Chi-Square (ต่อ) 

3 การประเมนิขนาดความสมัพนัธ ์  -Lambda 

Coefficient 

 

ตารางท ี12 แสดงขนัตอนและค่าทางสถิตทิใีช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเครอืงมอืทางสถิต ิ              

ANOVA 

 

ขนัตอน

ท ี

 

 

รายละเอยีด 

ตวัแปรยอ่ยที

เกยีวขอ้งกบัการ

วเิคราะหใ์นขนัตอนนี 

ค่าทางสถติทิี

ตอ้งรายงานและ

วธิกีารอ่านค่า 

1 การกาํหนดสมมตฐิาน ตวัแปรตน้  

- กลุ่มยอ่ยทแีบ่งได ้

ตวัแปรตาม 

- การรบัรูค้วาม

เสยีง 

- พฤตกิรรมการซอื 

- พฤตกิรรมการใช ้

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  -F-Ratio 

3 การแปลความหมาย   

 



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิจัยเรือง “การแบ่งกลุ่มผู้ ซือประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  โดยใช้ปัจจัยด้านการรับรู้

ความเสียง และพฤติกรรมการซือและใช้ประกนัภยัรถยนต”์ นันผู้ศึกษาได้กําหนดวตัถุประสงค์ใน

การศกึษาไว้ดงันี 

1. เพอืศกึษาปจัจยัดา้น การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ ของ

ประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  

2. เพอืศกึษาการแบ่งกลุ่มของผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชป้จัจยัดา้น               

การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ เพอืนํามาปรบัปรุงและพฒันา 

ผลติภณัฑ ์ 

 โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพืนท ี(Area Cluster Sampling) ทําการศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองทเีกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด โดยนําเสนอ

เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงันี 

ส่วนท ี1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

4.1.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคล 

การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

 เพศ  

 อาย ุ 

 อาชพี  

 รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน  

 บรษิทัประกนัภยัรถยนตท์ทีาํในปจัจุบนั 

 ยหีอ้รถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบัน
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 ประเภทรถยนตท์ทีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  

 สถานทใีนการซ่อม 

 ความเหมาะสมของระยะเวลาทพีนกังานสาํรวจภยัมาถงึสถานทเีกดิเหตุ 

 ความเหมาะสม 

 ของระยะเวลาในการซ่อม 

 ระยะเวลาของการนํารถยนตไ์ปซ่อม 

 ประสบการณ์ในการแจง้เคลม 

ตารางท ี13 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นเพศ 

เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 

หญงิ 

93 

107 

46.5 

53.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 13 พบวา่เพศของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคอื เพศหญงิ มจีาํนวน 107 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 และเพศชาย มจีาํนวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 

 

ตารางท ี14 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นอาย ุ

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

น้อยกวา่ 25 ปี 

25 – 34 ปี 

35 – 44 ปี 

45 ปีขนึไป 

12 

80 

76 

32 

6.0 

40.0 

38.0 

16.  

รวม 200 100.0 
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 จากตารางท ี 14 พบวา่อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคอื อายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี 

จาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 % รองลงมาคอื อายรุะหวา่ง 35 – 44 ปี จาํนวน 76 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 38.0 อายรุะหวา่ง 45 ปีขนึไป จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 และ น้อยกวา่ 25 

ปี จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 

 

ตารางท ี15 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นอาชพี 

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

ขา้ราชการ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

รบัจา้ง 

คา้ขาย 

อนืๆ 

7 

152 

6 

8 

24 

3 

3.5 

76.0 

3.0 

4.0 

12.0 

1.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี15 พบวา่อาชพีของกลุ่มตวัอย่างส่วนมาคอื พนกังาน จาํนวน 152 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 76.0 % รองลงมาคอื คา้ขาย จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 รบัจา้ง จาํนวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ขา้ราชการ จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5% พนกังานรฐัวสิาหกจิ 6 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0% และอนืๆ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 

 

ตารางท ี16 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นรายได ้

รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน จาํนวน รอ้ยละ 

ตาํกวา่ 15,000 บาท 

15,000  - 30,000 บาท 

12 

64 

6.0 

32. 
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ตารางท ี16 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นรายได ้(ต่อ) 

รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน จาํนวน รอ้ยละ 

30,0001  - 45,000 บาท 

45,0001  - 60,000 บาท 

สงูกวา่ 60,000 บาท 

47 

28 

49 

23.5 

14.0 

24.5 

รวม 200 100.0 

จากตารางท ี16 พบวา่รายไดข้องกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคอื รายไดร้ะหวา่ง 15,000  - 

30,000 บาท จาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 % รองลงมาคอื รายได ้สงูกวา่ 60,000 บาท

จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5  รายไดร้ะหวา่ง 30,0001  - 45,000 บาท จาํนวน 47 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 % รายไดร้ะหวา่ง 45,0001  - 60,000 บาท จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

14.0 % และรายไดต้าํกวา่ 15,000 บาท จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0  

 

ตารางท ี17 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะดา้นบรษิทัประกนัภยัที

ทาํในปจัจุบนั 

ปจัจุบนัท่านทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 กบั

บรษิทัใด 

จาํนวน รอ้ยละ 

บจก. เอซ ไอเอน็เอ โอเวอรซ์สี ์อนิชวัรนัซ ์ 3 1.5 

บมจ. อลอินัซ ์ซ.ีพ.ี ประกนัภยั 2 1.0 

บมจ. สนิทรพัยป์ระกนัภยั 2 1.0 

บมจ. แอกซ่าประกนัภยั 2 1.0 

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

บมจ. เจา้พระยาประกนัภยั 

13 

2 

6.5 

1.0 
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ตารางท ี17 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะดา้นบรษิทัประกนัภยัที

ทาํในปจัจุบนั (ต่อ) 

ปจัจุบนัท่านทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  

กบับรษิทัใด 
จาํนวน รอ้ยละ 

บมจ. เทเวศประกนัภยั 

บมจ. ทพิยประกนัภยั 

บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 

บมจ. ไอโออ ิกรุงเทพ ประกนัภยั 

บมจ. อนิทรประกนัภยั 

บมจ.  แอลเอม็จ ีประกนัภยั 

บมจ.  เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) 

บมจ. เมอืงไทยประกนัภยั 

บมจ. นวกจิประกนัภยั 

2 

11 

3 

1 

1 

4 

16 

55 

4 

1.0 

5.5 

1.5 

0.5 

0.5 

2.0 

8.0 

27.5 

2.0 

บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั  5 2.5 

บมจ. สนิมนัคงประกนัภยั 11 5.5 

บมจ. ประกนัคุม้ภยั 6 3.0 

บมจ. โตเกยีวมารนีประกนัภยั 4 2.0 

บมจ.  ธนชาตประกนัภยั 9 4.5 

บมจ.ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 2 1.0 

บมจ. ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 4 2.0 

บมจ. วริยิะประกนัภยั 38 19.0 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางท ี 17 พบวา่บรษิทัประกนัภยัของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคอื บมจ. เมอืงไทย

ประกนัภยั จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5% รองลงมาคอื บมจ. วริยิะประกนัภยั จาํนวน 

38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.0% บมจ.  เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํนวน 16 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 8.0% บมจ. กรุงเทพประกนัภยั จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5%  บมจ. ทพิย

ประกนัภยั จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5% บมจ. สนิมนัคงประกนัภยั จาํนวน 11 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 5.5% บมจ.  ธนชาตประกนัภยั จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5%  บมจ. ประกนั

คุม้ภยั จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0% บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั จาํนวน 5 คน                          

คดิเป็นรอ้ยละ 2.5%  บมจ. แอลเอม็จ ี ประกนัภยั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0%               

บมจ.นวกจิประกนัภยั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0% บมจ. โตเกยีวมารนีประกนัภยั 

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0% บมจ. ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

2.0% บจก. เอซ ไอเอน็เอ โอเวอรซ์สี ์ อนิชวัรนัซ ์ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5%                    

บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5% บมจ. อลอินัซ ์ซ.ีพ.ี ประกนัภยั 

จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0% บมจ. สนิทรพัยป์ระกนัภยั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.0% บมจ. แอกซ่าประกนัภยั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0% บมจ. เจา้พระยาประกนัภยั  

จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0% บมจ. เทเวศประกนัภยั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0%  

บมจ.ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0% บมจ. ไอโออ ิ กรุงเทพ 

ประกนัภยั จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5% และ บมจ. อนิทรประกนัภยั จาํนวน 1 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 0.5%        

 

ตารางท ี18 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ด้านยหี้อรถยนต์ทใีช้

ในปจัจุบนั  

ยหีอ้รถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั จาํนวน รอ้ยละ 

Benz 

BMW 

Chevrolet 

Ford 

1 

2 

6 

6 

0.5 

1.0 

3.0 

3.0 
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ตารางท ี18 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ด้านยหี้อรถยนต์ทใีช้

ในปจัจุบนั (ต่อ)  

ยหีอ้รถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั จาํนวน รอ้ยละ 

Honda 

Isuzu 

Mazda 

MG3 

Mitsubishi 

Nissan 

Suzuki 

Toyota 

59 

12 

11 

1 

9 

16 

5 

72 

29.5 

6.0 

5.5 

0.5 

4.5 

8.0 

2.5 

36.0 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 18 พบวา่ยหีอ้งรถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคอื Toyota จาํนวน 72 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 36.0% รองลงมาคอื Honda จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5% Nissan จาํนวน 

16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0% Isuzu จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0% Mazda จาํนวน 11 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 5.5% Mitsubishi จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5% Chevrolet จาํนวน 6 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 3.0% Ford จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0%    Suzuki จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

2.5% BMW จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0% Benz จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5%                  

MG3 จาํนวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.5% 
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ตารางท ี19 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นประเภทรถยนต ์

ประเภทรถยนต์ของท่านทําประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

จาํนวน รอ้ยละ 

รถเก๋ง 

รถกระบะ 

อนืๆ 

171 

20 

9 

85.5 

10.0 

4.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 19 พบวา่ประเภทของรถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคอื รถเก๋ง จาํนวน 

171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.5% รองลงมาคอื รถกระบะ จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0% 

และ อนืๆ จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5% 

 

ตารางท ี20  ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นสถานทใีนการ

ซ่อม 

ท่านเลอืกการซ่อมในประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 แบบใด 

จาํนวน รอ้ยละ 

ซ่อมศนูย ์

ซ่อมอู่ 

149 

51 

74.5 

25.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 20  พบวา่สถานทใีนการซ่อมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากคอื ซ่อมศนูย ์

จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5% รองลงมาคอื ซ่อมอู่ จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

25.5% 
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ตารางท ี 21  ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นความเหมาะสม

ของระยะเวลาทพีนกังานสาํรวจภยัมาถงึสถานทเีกดิเหตุ 

ถ้าพนกังานสาํรวจภยัมาถงึสถานทเีกดิ

เหตุ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี(ในเขต

กรุงเทพมหานคร) ท่านคดิวา่ระยะเวลา

ดงักล่าว เหมาะสมหรอืไม่ 

จาํนวน รอ้ยละ 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

165 

35 

82.5 

17.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 21 พบว่าความเหมาะสมของเวลาทพีนักงานสํารวจภยัมาถึงสถานทเีกดิเหตุ

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคือ เหมาะสม จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5% รองลงมาคือ                   

ไม่เหมาะสม จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5% 

 

ตารางท ี 22  ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการซ่อม 

ถ้าศนูยซ์่อม หรอื อู่ซ่อมใชร้ะยะเวลาใน

การซ่อมรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 7 – 

10 วนั ท่านคิดว่าระยะเวลาดงักล่าว 

เหมาะสมหรอืไม่ 

จาํนวน รอ้ยละ 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

148 

52 

74.0 

26.0 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 22 พบว่าความเหมาะสมของเวลาในการซ่อมของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคือ 

เหมาะสม จาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.0% รองลงมาคอื ไม่เหมาะสม จาํนวน 52 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 26.0% 
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ตารางท ี 23  ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ ด้านระยะเวลาของการ

นํารถยนตไ์ปซ่อม 

ท่านทงิระยะเวลานานเท่าใดโดยเฉลีย

จากวนัทีประสบอุบัติเหตุจนถึงวนัที

ท่านนํารถไปซ่อมทศีูนย์ซ่อม หรือ อู่

ซ่อม 

จาํนวน รอ้ยละ 

3 – 6 วนั 

1 – 2 สปัดาห ์

3 – 4 สปัดาห ์

1 – 2 เดอืน 

2 – 3 เดอืน 

มากกวา่ 3 เดอืน 

53 

55 

26 

17 

20 

29 

26.5 

27.5 

13.0 

8.5 

10.0 

14.5 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 23 พบว่าระยะเวลาของการนํารถยนต์ไปซ่อม ของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคอื 

ระยะเวลา 1 – 2 สปัดาห์ จํานวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5% รองลงมาคอื ระยะเวลา 3 – 6 วนั 

จํานวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 3.6% ระยะเวลา  มากกว่า 3 เดอืน จํานวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ

14.5%  ระยะเวลา  3 – 4 สปัดาห์ จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 13.0%  ระยะเวลา  2 – 3 เดอืน 

จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0% ระยะเวลา  1 – 2 เดอืน จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5% 
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ตารางท ี 24 ตารางแจกแจงความถสีาํหรบัคาํถามทเีป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ ดา้นประสบการณ์ในการ

แจง้เคลม 

ในอดตีทผี่านมาท่านเคยมกีารเคลม

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  หรอืไม ่

(ตงัแต่เรมิทาํประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1) 

จาํนวน รอ้ยละ 

เคย 

ไม่เคย 

200 

0 

100.0 

0.0 

รวม 200 100.0 

 จากตารางท ี 24 พบวา่ประสบการณ์ในการแจง้เคลมของกลุ่มตวัอย่าง คอื เคย จํานวน 200 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0%  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยจะสรุปด้วยค่าเฉลีย (Mean)และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ซงึจะนําเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตารางท ี 25 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืงอายรุถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั  

 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

โปรดระบุอายขุองรถยนตท์ที่านใชอ้ยูป่จัจุบนั  4.07 2.685 

 จากตารางท ี25 พบว่าค่าเฉลียความสําคญัของอายุรถยนต์ทีใช้ในปจัจุบนั ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง คอื 4.07 
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ตารางท ี 26 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืงประสบการณ์ในการทาํ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ท่านมีประสบการณ์การทําประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 มาแลว้กปีี 

6.07 5.536 

จากตารางท ี26 พบวา่ค่าเฉลยีความสาํคญัของประสบการณ์ในการทําประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 ของกลุ่มตวัอยา่ง คอื 6.07 

 

ตารางท ี 27 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืงจํานวนครงัทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี 1.65 0.928 

จากตารางท ี27 พบวา่ค่าเฉลยีความสาํคญัของจาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง คอื 1.65 

 

ตารางท ี 28 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืง การรบัรูค้วามเสยีง 

การรบัรู้ความเสียง ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนต์

ขาดความรูค้วามชาํนาญ 
3.98 0.820 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนตม์ี

ความบกพร่องทางดา้นจติใจและอารมณ์ 
3.84 0.843 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากผูโ้ดยสารขาดความ

ระมดัระวงั 
3.73 0.902 
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ตารางท ี 28 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืง การรบัรูค้วามเสยีง 

การรบัรู้ความเสียง ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกไม่

ปฏบิตัติามกฎจราจร 
4.07 0.805 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายและจติใจ 
4.15 0.794 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากเหตุการณ์ไม่คาดคดิ 4.08 0.690 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากยางระเบดิหรอืยาง

แตก 

3.61 0.769 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากอุปกรณ์ประจาํรถ

ชาํรุด 

3.64 0.765 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากสภาพถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

3.91 0.761 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากแสงสวา่งบนทอ้งถนน 3.95 0.834 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากฝนตกหนกั 4.03 1.044 

จากตารางท ี28 พบวา่ค่าเฉลยีความสาํคญัเกยีวกบัการรบัรูค้วามเสยีงของกลุ่มตวัอย่าง

จะเกิดจากบุคคลภายนอกมีความไม่สมบูรณ์ของร่ายกายและจิตใจ โดยมีค่าเฉลีย 4.15 

รองลงมาส่วนใหญ่ คอื ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากเหตุการณ์ไม่คาดคดิ มค่ีาเฉลยี 4.08 ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร มค่ีาเฉลยี 4.07 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตกหนกั มค่ีาเฉลยี 4.03 อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผู้ขบัรถยนต์ขาดความรู้ความ

ชาํนาญ มค่ีาเฉลยี 3.98 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากแสงสวา่งบนทอ้งถนน มค่ีาเฉลยี 3.95  ส่วน

ใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มค่ีาเฉลยี 3.91 อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิ

จากผู้ขบัรถยนต์มีความบกพร่อง มีค่าเฉลยี 3.84 ส่วนใหญ่อุบตัิเหตุเกิดจากผู้โดยสาร                  
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ขาดความระมดัระวงั มค่ีาเฉลีย 3.73 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากอุปกรณ์ประจํารถชํารุด                    

มค่ีาเฉลยี 3.64 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากยางระเบดิหรอืยางแตก มค่ีาเฉลยี 3.61 

 

ตารางท ี 29 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืง พฤตกิรรมการซอื 

พฤติกรรมการซือ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ท่านซือประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เพือ

คุม้ครองกรณี รถชนกบัสงิทไีม่ใช่รถ 
3.97 1.120 

ท่านหาขอ้มูลประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 จาก

เวบ็ไซด ์
3.45 .965 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จาก

คนในครอบครวั 
3.38 0.984 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จาก

บรษิทัประกนัภยั 

3.78 0.899 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 จาก

ตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั 

3.34 1.025 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 จาก

ธนาคาร 

2.55 1.026 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1  กบับรษิทัประกนัภยัโดยตรง 

3.55 1.164 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 ผ่านตวัแทนและนายหน้า 

3.21 1.140 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านธนาคาร 

2.31 1.085 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านทางโทรศพัท ์

2.21 1.078 
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ตารางท ี 29 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืง พฤตกิรรมการซอื (ต่อ) 

พฤติกรรมการซือ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนใหญ่ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 

แบบมคีวามรบัผดิส่วนแรก 

2.63 1.312 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืกประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

แบบซ่อมศนูย ์

4.04 0.923 

บรกิารช่วยเหลอืรถเสยีฉุกเฉิน เป็นส่วนหนงึใน

การเลอืกซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

4.05 0.841 

จากตารางท ี29 พบวา่ค่าเฉลยีความสําคญัเกยีวกบัพฤตกิรรมการซอื ของกลุ่มตวัอย่าง

คาํนึงถงึบรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึงในการเลอืกซอืประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 โดย

มค่ีาเฉลยี 4.05 รองลงมาส่วนใหญ่ คอื ส่วนใหญ่ท่านเลอืกประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 แบบ

ซ่อมศนูย ์มค่ีาเฉลยี  4.04 ท่านซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  เพอืคุ้มครองกรณี รถชนกบัสงิ

ทไีม่ใช่รถ มค่ีาเฉลยี 3.97 ท่านหาขอ้มูลประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 จากบรษิทัประกนัภยั มี

ค่าเฉลยี 3.78 ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต์ ประเภท 1  กบับรษิทัประกนัภยั

โดยตรง มค่ีาเฉลยี 3.55 ท่านหาขอ้มูลประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 จากเวบ็ไซด์เปรยีบเทยีบ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 มค่ีาเฉลยี 3.45 ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากคน

ในครอบครวั มค่ีาเฉลยี 3.38 ท่านหาขอ้มูลประกนัภยัรถยนต์ ประเภท 1 จากตวัแทนและ

นายหน้าประกนัภยั มค่ีาเฉลยี 3.34 ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต์ ประเภท 1 

ผ่านตวัแทนและนายหน้า มค่ีาเฉลยี 3.21 ส่วนใหญ่ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 แบบมี

ความรบัผดิส่วนแรก มค่ีาเฉลยี 2.63 ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 จากธนาคาร มี

ค่าเฉลยี 2.55 ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต์ ประเภท1 ผ่านธนาคาร มค่ีาเฉลยี 

2.31 และ ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท  ผ่านทางโทรศพัท์ มค่ีาเฉลยี 

2.21 
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ตารางท ี 30  ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรือง พฤตกิรรมการใช ้                

(การแจง้เคลม) 

พฤติกรรมการใช้ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้ 4.16 0.948 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านออนไลน์ (Application) 1.83 1.117 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะมคีู่กรณ ี 3.35 1.035 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมสด 3.37 1.003 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมแหง้

แบบมคีู่กรณ ี
2.77 1.056 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านเป็นเคลมแหง้แบบ

ไม่มคีู่กรณ ี
2.59 1.029 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนถนนใหญ่ 3.28 1.062 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนทางด่วน 2.23 1.184 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิในซอย 2.72 1.196 

จากตารางท ี30 พบวา่ค่าเฉลยีความสาํคญัเกยีวกบัพฤตกิรรมการใช ้(การแจง้เคลม) ของ

กลุ่มตวัอยา่งจะแจง้อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้ โดยมค่ีาเฉลยี 4.16 รองลงมาส่วนใหญ่ คอืการเค

ลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมสด มค่ีาเฉลยี 3.37 การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะมคีู่กรณี มี

ค่าเฉลยี 3.35 การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนถนนใหญ่ มค่ีาเฉลยี 3.28 การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมแหง้แบบมคีู่กรณี มค่ีาเฉลยี 2.77 การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิ

ในซอย มค่ีาเฉลยี 2.72 การเคลมส่วนใหญ่ของท่านเป็นเคลมแห้งแบบไม่มคีู่กรณี ซอย มี

ค่าเฉลยี 2.59 การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนทางด่วน มค่ีาเฉลยี 2.23 และ ท่านแจ้ง

อุบตัเิหตุผ่านออนไลน์ (Application) มค่ีาเฉลยี 1.83                     
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ตารางท ี 31 ตารางแสดงค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐานในเรอืง พฤตกิรรมการใช้ (การ

ซ่อม) 

พฤติกรรมการใช้ (การซ่อม) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ท่านใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้ 4.19 0.841 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นหน้า 3.02 1.042 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นขา้ง 2.93 0.987 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นหลงั 2.93 1.010 

ส่วนใหญ่ท่านมรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม 2.41 1.342 

จากตารางท ี31 พบว่าค่าเฉลยีความสําคญัเกยีวกบัพฤตกิรรมการใช้ (การแจ้งซ่อม) 

ของกลุ่มตวัอยา่งจะใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช้ โดยมค่ีาเฉลยี 4.19 รองลงมาส่วนใหญ่ คอื

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนต์บรเิวณด้านหน้า มค่ีาเฉลยี 3.02 ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนต์บรเิวณ

ดา้นหลงั มค่ีาเฉลยี 2.93 ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนต์บรเิวณด้านขา้ง มค่ีาเฉลยี 2.93 และ ส่วน

ใหญ่ท่านมรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม มค่ีาเฉลยี 2.41  

ส่วนท ี2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูด้วยสถิตเิชงิอนุมานของผู้ซอืประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1  ซงึได้

ทาํการสุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน 200 คนโดยใชก้ารวเิคราะหเ์พอืคดัเลอืกหาคําถามทมีกีารกระจาย

คําตอบทีดีและเป็นคําถามทีไม่มีความสมัพนัธ์กนัเองโดยนําเสนอในรูปกราฟประกอบการ

บรรยายดงัต่อไปน ี
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1.ก กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบ  

 

ภาพที 1 กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบในเรอืงการรบัรูค้วามเสยีง  

กลุ่มตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าจากคําถามในส่วนการรบัรู้ความเสียง คําตอบของกลุ่ม

ตัวอย่างมีการกระจายตัวในทุกคําตอบจึงไม่เห็นควรทีจะต้องตัดคําถามใด ๆ ออกจาก

แบบสอบถาม 
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1.ก กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบ (ต่อ) 

 

ภาพที 2 กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบในเรอืงพฤตกิรรมการซอื  

กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าจากคําถามในส่วนพฤติกรรมการซือ คําตอบของกลุ่ม

ตัวอย่างมีการกระจายตัวในทุกคําตอบจึงไม่เห็นควรทีจะต้องตัดคําถามใด ๆ ออกจาก

แบบสอบถาม 
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1.ก กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบ (ต่อ) 

 

ภาพที 3 กราฟแสดงการกระจายตวัของคาํตอบในเรอืงพฤตกิรรมการใช ้ 

กลุ่มตวัอยา่งแสดงใหเ้หน็วา่จากคาํถามในส่วนพฤตกิรรมการใช ้คาํตอบของกลุ่มตวัอย่าง

มกีารกระจายตวัในทุกคาํตอบจงึไม่เหน็ควรทจีะตอ้งตดัคาํถามใด ๆ ออกจากแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือหาความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรทีเกียวข้องกนัโดยใช้

เกณฑ์ค่า r พจิารณาค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ซงึกําหนดค่า r มมีากกว่า 0.8 และ น้อยกว่า                  

- 0.8 ซงึเมือนําคําถามจากแบบสอบถามไปทดสอบแล้วไม่พบว่ามค่ีาทีมากกว่า 0.8 และ                  

น้อยกวา่ - 0.8 ดงันนัจงึไม่จาํเป็นตอ้งตดัคาํถามใดออกจากแบบสอบถาม ทงันีไดแ้สดงคาํถามที

มค่ีา r สงูสุด 5 ลาํดบัแรก 
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ตารางท ี32  ตารางแสดงคาํถามขอ้ทมีคีวามสมัพนัธก์นัเองสงู 

ขอ้ท ี คาํถาม ขอ้ท ี คาํถาม ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

ค่า Pearson 

Correlation 

(r) 

27 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะมคีู่กรณี 

28 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเป็นเคลม

สด 

0.000 0.594 

22 ส่วนใหญ่ อุบัติเหตุ

เกิดจากสภาพถนน

เป็นหลุมเป็นบ่อ 

23 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสว่างบนท้อง

ถนน 

0.000 0.562 

20 ส่วนใหญ่ อุบัติเหตุ

เกิดจากยางระเบิด

หรอืยางแตก 

21 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์ประจํารถ

ชาํรุด 

0.000 0.557 

29 การเคลมส่วนใหญ่

ข อ ง ท่ า น จ ะ เ ป็ น               

เ ค ล ม แ ห้ ง แ บ บ มี

คู่กรณี 

30 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่ าน เ ป็น เคลม

แหง้แบบไม่มคีู่กรณี 

0.000 0.539 

32 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกิดบน

ทางด่วน 

33 การเคลมส่วนใหญ่

ของท่ านจ ะ เกิด ใ น

ซอย 

0.000 0.454 

จากตารางท ี32 พบว่าคําถามขอ้ทีมคีวามสมัพนัธ์กนัเองสูงนัน มกีารกระจายของ

คาํตอบจงึทาํใหค่้า Pearson Correlation 

การแบ่งกลุ่มผู้ซือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1  โดยใช้ปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสยีง 

และพฤตกิรรมการซอืและใชป้ระกนัภยัรถยนต ์โดยการวเิคราะห์จะใช้ตวัแปรพฤตกิรรมการซอื  

การรบัรูค้วามเสยีงและพฤตกิรรมการใชป้ระกนัภยัรถยนต ์ ซงึใชว้ธิกีารวเิคราะห์กลุ่ม (Cluster 

Analysis) โดยใช้ Dendrograms ทมีาจากการวเิคราะห์กลุ่มแบบขนัตอนHierarchical Cluster 
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Analysis มาช่วยในการพจิารณาให้ได้จํานวนกลุ่มทเีหมาะสม โดยผู้ศกึษาได้ทําการแบ่งกลุ่ม

ดงันี 
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ตารางที 32  ตารางสรุปผลการทาํ Cluster Analysis Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical 

จาํนวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster 

ก่อนการยบุรวม 

(Coefficient) 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวม

ในลาํดบัถดัไปเทียบกบัในลาํดบั

ปัจจบุนั 

7 4.569 0.043 

6 0.392 0.004 

5 1.729 0.015 

4 0.930 0.008 

3 3.714 0.032 

2 37.815 0.320 

1 -155.992 -1.000 

จากตารางท ี32  ตารางสรุปผลการทํา Cluster Analysis Cluster Analysis ด้วยวธิ ี

Hierarchical พบว่า การแบ่งกลุ่มประชากรขนัแรกได้ 2 กลุ่ม แต่เนืองจากเปอร์เซน็ต์ของ 

Coefficient จาํนวนกลุ่มยอ่ยทเีหมาะสมในการแบ่งคอื 3 กลุ่ม เพราะ หลงัจาก 3 กลุ่มไปแล้วมี

ความแตกต่างสงูมาก เราจงึไม่ควรทจีะบงัคบัใหค้นเหล่านนัมาอยูด่ว้ยกนั  

 

ภาพที 4 กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลยีนแปลงค่า Agglomeration Coefficient 

 เมือยุบรวมกลุ่มแสดงให้เห็นว่าหลังจากการยุบรวมกลุ่ม 3 แล้วเปอร์เซ็นต์การ

เปลยีนแปลงจะลดลง 

0.000
0.100
0.200
0.300
0.400

0 1 2 3 4 5 6 7 8

7 6 5 4 3 2
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ภาพที 5 Dendogram  

แสดงใหเ้หน็วา่ จาํนวนกลุ่มทสีามารถแบ่งได ้3 กลุ่มนนัเป็นประชากรทมีคีวามคล้ายคลงึ

กนัมากทสีุด 
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ผลการวเิคราะหแ์บบ K-Mean นนัจะคาํนวณห่าระยะห่างดว้ยวธิกีาร Squared Euclidean 

Distance และไดก้าํหนดจาํนวนกลุม่ทตีอ้งการ โดยผูศ้กึษาสามารถแบ่งกลุ่มไดด้งัน ี

 

ตารางท ี33  ตารางสรุปผลการทาํ Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means 

Cluster จาํนวนแบบสอบถาม คดิเป็นรอ้ยละ 
1 50 25.00 

2 91 45.50 

3 59 29.50 

 200 100.00 

 

ตารางท ี34 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทมีคีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster  

Cluster 1  Cluster 2  Cluster 3  

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ประสบการณ์ในการ

ทาํประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

4.80 

ประสบการณ์ในการทาํ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

7.42 

ประสบการณ์ในการ

ทาํประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

5.08 

ท่านใชบ้รกิารศนูย์

ซ่อมเดมิทเีคยใช ้
4.30 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตกหนกั 
4.38 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 
4.49 

อายรุถยนตท์ใีชใ้น

ปจัจุบนั  
4.10 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกไม่

ปฏบิตัติามกฎจราจร 

4.26 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของ

ร่างกายและจติใจ 

4.39 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืก

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 แบบซ่อม

ศนูย ์

3.96 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่งบนทอ้ง

ถนน 

4.24 
ท่านใชบ้รกิารศนูย์

ซ่อมเดมิทเีคยใช ้
4.37 
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ตารางท ี34 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทมีคีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

3.92 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของ

ร่างกายและจติใจ 

4.21 บรกิารช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน เป็นส่วน

หนึงในการเลอืกซอื

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

4.34 

บรกิารช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน เป็นส่วน

หนึงในการเลอืกซอื

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

3.86 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากเหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

4.20 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตกหนกั 

4.32 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

เพอืคุม้ครองกรณ ีรถ

ชนกบัสงิทไีม่ใชร่ถ 

3.82 อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บัรถยนต์

ขาดความรูค้วาม

ชาํนาญ 

4.18 ส่วนใหญ่ท่านเลอืก

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 แบบซ่อม

ศนูย ์

4.27 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากเหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

3.80 อายรุถยนตท์ใีชใ้น

ปจัจุบนั  

4.11 ท่านซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

เพอืคุม้ครองกรณ ีรถ

ชนกบัสงิทไีม่ใชร่ถ 

4.24 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของ

ร่างกายและจติใจ 

3.76 ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

4.08 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากเหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

4.14 
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ตารางท ี34 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทมีคีะแนนสงูสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากบรษิทั

ประกนัภยั 

3.66 อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บัรถยนตม์ี

ความบกพร่องทางดา้น

จติใจและอารมณ์ 

4.07 ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอก

ไม่ปฏบิตัติามกฎ

จราจร 

4.12 

 

ตารางท ี35 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทมีคีะแนนตาํสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster  

Cluster 1  Cluster 2  Cluster 3  

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

1.70 
จาํนวนครงัทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 
1.40 

จาํนวนครงัทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 
1.64 

จาํนวนครงัทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 
2.12 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ (Application) 
1.41 

ส่วนใหญ่ท่านมี

รถยนตส์าํรองขณะรอ

ซ่อม 

2.59 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท1 

ผ่านทางโทรศพัท ์

2.16 
การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิบนทางด่วน 
1.68 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

2.59 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิบนทาง

ด่วน 

2.34 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านธนาคาร 

1.89 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท1 

ผ่านทางโทรศพัท ์

2.68 
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ตารางท ี35 ตารางเปรยีบเทยีบคาํถามทมีคีะแนนตาํสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ขอ้คาํถาม 
คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ขอ้คาํถาม 

คะแนน

เฉลยี 
ส่วนใหญ่ทผี่านมา 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

2.48 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านทาง

โทรศพัท ์

1.93 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา 

ท่านซอืประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

2.80 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 จาก

ธนาคาร 

2.56 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านเป็นเคลมแหง้แบบ

ไม่มคีู่กรณ ี

2.10 

ส่วนใหญ่ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 แบบมี

ความรบัผดิส่วนแรก 

2.95 

ส่วนใหญ่ท่านมี

รถยนตส์าํรองขณะรอ

ซ่อม 

2.64 
การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิในซอย 
2.15 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิบนทาง

ด่วน 

2.97 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิในซอย 
2.80 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเป็นเคลมแหง้

แบบมคีู่กรณ ี

2.15 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 จาก

ธนาคาร 

3.02 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านเป็นเคลมแหง้

แบบไม่มคีู่กรณ ี

2.82 
ส่วนใหญ่ท่านมรีถยนต์

สาํรองขณะรอซ่อม 
2.16 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านเป็นเคลมแหง้

แบบไม่มคีู่กรณ ี

3.14 

ส่วนใหญ่ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 แบบมี

ความรบัผดิส่วนแรก 

2.86 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท 1 จาก

ธนาคาร 

2.24 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณ

ดา้นหน้า 

3.36 
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จากตารางเปรยีบเทยีบคาํถามททีมีคีะแนนสงูสุดและตาํสุดในแต่ละ Cluster นนั สามารถสรุป

สรุปลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster ไดด้งัน ี

Cluster ท ี1 : เป็นกลุ่มทมีปีระสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตน้์อยทสีุดใน 3 กลุ่ม 

มจีาํนวนครงัในการแจง้เคลมมากกวา่กลุ่มอนื พฤตกิรรมการใช ้ (การซ่อม) มกัจะใชบ้รกิารที

ศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้และ ส่วนใหญ่จะไม่มรีถยนตส์าํรองระหวา่งรอซ่อม  อายรุถโดยเฉลยีแลว้

จะน้อยกวา่กลุ่มอนื ส่วนใหญ่จะเลอืกประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบซ่อมศนูย ์  พฤตกิรรม

การใช ้ (การแจง้เคลม) ส่วนใหญ่จะแจง้ผ่านศนูยร์บัแจง้ และการเคลมส่วนมากจะไม่ไดเ้กดิบน

ทางด่วน ในซอย และ ไมไ่ดเ้คลมแหง้แบบไม่มคีู่กรณ ี พฤตกิรรมการซอืจะใหค้วามสาํคญักบั

บรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน รวมไปถงึความคุม้ครองทตีอ้งการคอืกรณีรถชนกบัสงิทไีม่ใช่รถ จะไม่

ซอืผ่านโทรศพัท ์ ไม่ซอืประกนัภยัรถยนตแ์บบมคีวามรบัผดิส่วนแรก  พฤตกิรรมความเสยีง 

มองวา่อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากเหตุการณ์ทไีม่คาดคดิ และ เกดิจากบุคคลภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายและจติใจ 

 

Cluster ท ี 2 : เป็นกลุ่มทมีปีระสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนต ์ และ อายรุถยนต ์

มากทสีุดใน 3 กลุ่ม แต่มจีาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปีน้อยทสีุดใน 3 กลุ่ม มองวา่ความเสยีง

ทจีะทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุ มกัจะเกดิจากฝนตกหนกั เกดิจากบุคคลภายนอกไม่ปฏบิตัติามกฎ

จราจร มแีสงสวา่งบนทอ้งถนนไม่เพยีงพอ บุคคลภายนอกมคีวามไม่สมบรูณ์ของร่ายกายและ

จติใจ เกดิจากเหตุการณ์ไม่คาดคดิ และ เกดิจาผูข้บัรถยนตข์าดความชาํนาญ ส่วนพฤตกิรรม

การใช ้ (การแจง้เคลม) ส่วนใหญ่จะแจง้ผ่านศนูยร์บัแจง้ และมองวา่การเคลมทจีะเกดิขนึจะไม่

ค่อยเกดิบนทางด่วน ในซอย หรอื จะเป็นเคลมแหง้แบบมคีู่กรณ ี และ แบบไม่มคีู่กรณ ี 

พฤตกิรรมการใช ้(การซ่อม) ส่วนใหญ่จะไม่มรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม พฤตกิรรมการซอื ส่วน

ใหญ่จะไม่ซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ผ่านธนาคาร และ ผ่านทางโทรศพัท ์ ส่วนการหา

ขอ้มลูส่วนใหญ่จะไมห่าขอ้มลูผ่านทางธนาคาร 

 

Cluster ท ี3 : ประสบการณ์ในการประทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 เป็นอนัดบั 2  มี

จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปีไม่มากนกั พฤตกิรรมการซอื จะใหค้วามสาํคญักบับรกิาร

ช่วยเหลอืฉุกเฉิน เลอืกประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบซ่อมศนูย ์ รวมไปถงึตอ้งการคุม้ครอง

รถชนกบัสงิทไีมใ่ชร่ถ ส่วนใหญ่จะไม่ซอืผ่านและจะไมห่าขอ้มลูผ่านธนาคาร และ จะไม่ซอื

ประกนัภยัรถยนตแ์บบมคีวามรบัผดิส่วนแรก การรบัรูค้วามเสยีง มองวา่ ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุ

มกัจะเกดิจาก บุคคลภายนอกมคีวามไมส่มบรูณ์ของร่ายกายและจติใจ  และยงัมองวา่อุบตัเิหตุ

จะเกดิจากฝนตกหนกั เหตุการณ์ทไีม่คาดคดิ พฤตกิรรมการใช(้การแจง้เคลม) ส่วนใหญ่จะแจง้
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อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้ แต่จะไม่ค่อยเกดิอุบตับินทางด่วน การเคลมส่วนใหญ่จะไม่เป็นการ             

เคลมแหง้แบบไม่มคีู่กรณี และ พฤตกิรรมการใช ้ (การซอ่ม) ส่วนใหญ่จะใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิ

ทเีคยใช ้แต่จะไม่มรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม  

 

ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บัรถยนตข์าด

ความรูค้วามชาํนาญ 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.98) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.48 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.18 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.10 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บัรถยนตม์ี

ความบกพร่องทางดา้น

จติใจและอารมณ์ 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.84) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.36 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.07 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.88 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากผูโ้ดยสารขาดความ

ระมดัระวงั 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.73) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.32 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.78 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.98 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกไม่

ปฏบิตัติามกฎจราจร 

(ค่าเฉลยีรวม =  4.07) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.66 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.26 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.12 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 



84 

 

ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของ

ร่างกายและจติใจ 

(ค่าเฉลยีรวม =  4.15) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.76 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.21 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.39 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากเหตุการณ์ไม่คาดคดิ 

(ค่าเฉลยีรวม =  4.08) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.80 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.20 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.41 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากยางระเบดิหรอืยาง

แตก 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.61) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.20 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.71 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.78 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์ประจาํรถ

ชาํรุด 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.64) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.28 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.66 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.90 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากสภาพถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.91) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.48 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.05 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.03 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 
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ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่งบนทอ้ง

ถนน 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.95) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.28 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.24 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.05 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตกหนกั 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.95) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.02 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.38 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.32 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ประสบการณ์ในการทาํ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

(ค่าเฉลยีรวม =  6.08) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
4.80 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
7.42 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
5.08 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

จาํนวนครงัทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

(ค่าเฉลยีรวม =  1.65) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
2.12 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
1.40 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
1.64 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 จาก

เวบ็ไซดเ์ปรยีบเทยีบ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.45) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
3.18 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.27 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.95 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 
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ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 จาก

คนในครอบครวั 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.38) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
3.26 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.21 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.73 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยั

รถยนต ์ประเภท  จาก

ธนาคาร 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.55) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
2.56 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.24 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.02 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 ผ่านตวัแทน

และนายหน้า 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.21) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
2.98 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.05 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.63  

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านธนาคาร 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.31) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 = 
2.48 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
1.89 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
2.80 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท1 ผ่านทาง

โทรศพัท ์

(ค่าเฉลยีรวม =  2.21) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.16 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
1.93 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุม่ 3 = 
2.68 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 
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ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ส่วนใหญ่ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 แบบมคีวาม

รบัผดิส่วนแรก 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.63) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.86 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.30 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
2.95 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

บรกิารช่วยเหลอืรถเสยี

ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึงใน

การเลอืกซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

(ค่าเฉลยีรวม =  4.05) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.86 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.96 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.34 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

 ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

(ค่าเฉลยีรวม =  4.16) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.92 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.08 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.49 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ (Application) 

(ค่าเฉลยีรวม =  1.83) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
1.70 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
1.41 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
2.59 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะมคีู่กรณ ี

(ค่าเฉลยีรวม =  3.35) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.08 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.20 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.80 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเป็นเคลมสด 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.37) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.32 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.09 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.83 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 
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ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเป็นเคลมแหง้

แบบมคีู่กรณ ี

(ค่าเฉลยีรวม =  2.77) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.00 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.15 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.51 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านเป็นเคลมแหง้แบบ

ไม่มคีู่กรณ ี

(ค่าเฉลยีรวม =  2.59) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.82 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.10 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.14 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิบนถนนใหญ่ 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.28) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.04 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
3.07 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.81 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิบนทางด่วน 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.23) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.34 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
1.68 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
2.97 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

การเคลมส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิในซอย 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.72) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.80 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.15 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.15 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ท่านใชบ้รกิารศนูยซ์่อม

เดมิทเีคยใช ้

(ค่าเฉลยีรวม =  4.19) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
4.30 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
4.01 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
4.37 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 
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ตารางท ี36 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณดา้นหน้า 

(ค่าเฉลยีรวม =  3.02) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.44 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.57 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.36 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณดา้นขา้ง 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.93) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
3.14 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.44 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.49 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อม

รถยนตบ์รเิวณดา้นหลงั 

(ค่าเฉลยีรวม =  2.93) 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 1 =  
2.86 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 2 = 
2.55 

[  ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[ /  ]  ตาํกวา่ค่าเฉลยี 

ค่าเฉลยีของกลุ่ม 3 = 
3.58 

[ / ]  สงูกวา่ค่าเฉลยี 
[  ]  ตาํกว่าค่าเฉลยี 

 

 จากตารางท ี36  ผลการทดสอบค่าสถติดิว้ยวธิวีเิคราะหด์ว้ยความแปรปรวนทางเดยีว 

(One-Way ANOVA) พบวา่การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอืและพฤตกิรรมการใช ้ของผู้

ซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แตกต่างกนัทรีะดบันยัสาํคญั 0.05 และเพอืใหช้ดัเจนยงิขนึจะ

นําเสนอดว้ยกราฟเสน้ตรงเพอืแสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหวา่ง Cluster ทมีนียัสาํคญัทาง

สถติดิงัน ี
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ภาพที 6 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ทมีนีัยสําคญัทางสถิตขิองลกัษณะ

ส่วนบุคคล  

ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ของประชากรกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 จะน้อย 

ส่วน ประชากรกลุ่ม 2 จะเป็นกลุ่มทมีปีระสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  1 สงู 
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ภาพที 7 กราฟเสน้ตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทมีนีัยสําคญัทางสถิตขิองการรบัรู้

ความเสยีง 

จากกราฟพฤตกิรรมความเสยีง พบวา่ ประชากรในกลุ่มท ี2 และ 3 มองว่าอุบตัเิหตุทจีะเกดิขนึ

นนัมโีอกาสเกดิจาก พฤตกิรรมความเสยีงมโีอกาสเป็นไปสูง ส่วนประชากรในกลุ่มที 1 มองว่า

อุบตัเิหตุทเีกดิอาจจะพฤตกิรรมความเสยีงมโีอกาสเป็นไปไดต้าํ 
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ภาพที 8 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งระหวา่ง Cluster ทีมีนัยสําคญัทางสถิติของพฤติกรรม

การซือ 

จากกราฟพฤติกรรมการซือ จะพบวา่ประชากรในกลุม่ที 3 จะมีความเห็นด้วยกบัพฤติกรรมการซือ

ทสีงูกวา่ ประชากรในกลุ่มท ี1 และ 2 
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ภาพที 9 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกตา่งระหวา่ง Cluster ทีมีนัยสําคญัทางสถิติของพฤติกรรม

การใช้ (การแจ้งเคลม) 

จากกราฟ พฤติกรรมการใช้ ในกราฟนีจะแสดงถึงการแจ้งเคลม สําหรับประชากรในกลุ่มที 2 จะมี

โอกาสในการแจ้งเคลมทีตํากวา่ประชากรในกลุม่ที 1 และ 3  
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ภาพที 10 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ทีมีนัยสําคญัทางสถิติของ

พฤตกิรรมการใช ้(การซ่อม) 

จากกราฟพฤตกิรรมการใช ้ ในกราฟนีจะแสดงถงึการซ่อม ประชากรในกลุ่มท ี 2 จะมกีาร

พฤตกิรรมการใช ้ ในส่วนของการซ่อมตาํกวา่ ประชากรในกลุ่มท ี 1 และ 3
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   ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งกลุม่ยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square โดยจะ

ทาํการไขวต้ารางระหวา่งกลุ่มยอ่ยทผีูต้อบแบบสอบถามสงักดักบัขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูเชงิ

ลกัษณะอนื ๆ โดยผูศ้กึษาไดท้าํการสรุปรายละเอยีดความแตกต่างของทมีนียัสาํคญัทางสถติใิน

แต่ละลกัษณะส่วนบุคคลพรอ้มทงักราฟแทง่ดงัน ี

ตารางท ี37 ตารางสรุปการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหวา่ง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-Square 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

อาย ุ

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

อาย ุ25 – 34 ปี 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

น้อยกวา่ 25 ปี 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

อาย ุ35 – 44 ปี 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

อาย ุ45 ปีขนึไป 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

อาย ุ25 – 34 ปี 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

น้อยกวา่ 25 ปี 

อาชพี 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

ขา้ราชการ 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

รบัจา้ง 

ท่านเลอืกการซ่อมใน

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 

 แบบใด 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

ซ่อมศนูย ์

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

ซ่อมอู่ 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

ซ่อมศนูย ์

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

ซ่อมอู่ 

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

มากสุดคอื 

ซ่อมศนูย ์

ตวัเลอืกทถีูกเลอืก

น้อยทสีุดคอื 

ซ่อมอู่ 

จาก ตางรางท ี37  พบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูอนืๆ เกยีวกบัอาย ุ อาชพี  และ การ

เลอืกการซ่อมในประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 มคีวามแตกต่างกนัทรีะดบันัยสําคญั 0.05และ

นําเสนอในรปูกราฟแท่งดงันี 
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ภาพที 11 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ทมีนียัสาํคญัทางสถติขิองขอ้มลู

จาํแนกตามอาย ุ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุ ของประชากร กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 มีความเหมือนกนั โดย

ประชากรส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 34 ปี และ ประชากรส่วนน้อยจะอยูใ่นช่วงอาย ุน้อยวา่ 

25 ปี  ส่วนประชากรในกลุ่ม 2 ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 35  - 44 ปี และ ประชากร

ส่วนน้อยจะอยูใ่นช่วงอาย ุ45 ปีขนึไป 
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ภาพที 12 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ทมีนียัสาํคญัทางสถติขิองขอ้มลู

จาํแนกตามอาชพี  

ขอ้มูลส่วนบุคคลด้นอาชพี ประชากรทงั 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรทีมอีาชีพ 

พนกังานบรษิทัเอกชน โดยกลุ่ม 1 มปีระชากรจาํนวน 31 คน คดิเป็น รอ้ยละ 62 ของประชากร

ในกลุ่ม 1 ทมีจีํานวน 50 คน กลุ่ม 2 มปีระชากรจํานวน 77 คน คดิเป็น ร้อยละ 84.6 ของ

จาํนวนประชากรในกลุ่ม 2 ทมีจีาํนวนประชากร 91 คน และ กลุ่ม 3 มปีระชากรจํานวน 44 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 74.6 ของจาํนวนประชากรในกลุ่ม 3 ทมีจีาํนวนประชากร 59 คน 
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ภาพที 13 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหวา่ง Cluster ทมีนียัสาํคญัทางสถติขิองขอ้มลู

จาํแนกการเลอืกการซ่อมในประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1  

ขอ้มลูอนืๆ เกยีวกบัการเลอืกซ่อมในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 พบวา่ทงั 3 กลุ่ม 

ประชากรส่วนมากเลอืก ซ่อมศูนย ์ในกลุ่ม 1 มปีระชากรทเีลอืกซ่อมศูนย ์เป็นจํานวน 42 คน 

จากทงัหมด 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84 กลุ่ม 2 มปีระชากรทเีลอืกซ่อมศูนย ์เป็นจํานวน 59 คน 

จากทงัหมด 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 และ กลุ่ม 3 มปีระชากรทเีลอืกซ่อมศนูยเ์ป็นจาํนวน 48 

คน จากทงัหมด 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.4  
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

 

จาํนวนครงัท ี            

เคลมโดย

เฉลยี           

ต่อปี 

 

อาย ุ35 – 44 

ปี 

 

 

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากเวบ็ไซด์

เปรยีบเทยีบ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

อายรุถยนต์

ทใีชใ้น

ปจัจุบนั  

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

ท่านหา

ขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท  

จากธนาคาร 

 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากคนใน

ครอบครวั 

 

 

  

ส่วนใหญ่

ท่านเลอืก

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

แบบซ่อม

ศนูย ์

การเคลม

ส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิ

บนทางด่วน 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

ผ่านตวัแทน

และนายหน้า 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

ส่วนใหญ่

ท่านซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

แบบมคีวาม

รบัผดิส่วน

แรก 

 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

  

  ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นขา้ง 

บรกิาร

ช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน 

เป็นส่วนหนงึ

ในการเลอืก

ซอืประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 
ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

อุบตัเิหตุ

ส่วนใหญ่

มกัจะเกดิ

จากผูข้บั

รถยนตข์าด

ความรูค้วาม

ชาํนาญ 

อุบตัเิหตุส่วน

ใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บั

รถยนตข์าด

ความรูค้วาม

ชาํนาญ 

  

 

 

อุบตัเิหตุ

ส่วนใหญ่

มกัจะเกดิ

จากผูข้บั

รถยนตม์ี

ความ

บกพร่อง

ทางดา้น

จติใจและ

อารมณ์ 

อุบตัเิหตุส่วน

ใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บั

รถยนตม์ี

ความ

บกพร่อง

ทางดา้นจติใจ

และอารมณ์ 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

ผูโ้ดยสาร

ขาดความ

ระมดัระวงั 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากผูโ้ดยสาร

ขาดความ

ระมดัระวงั 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

เหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

เหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากยาง

ระเบดิหรอื

ยางแตก 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากยาง

ระเบดิหรอื

ยางแตก 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์

ประจาํรถ

ชาํรุด 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์

ประจาํรถ

ชาํรุด 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากสภาพ

ถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากสภาพ

ถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่ง

บนทอ้งถนน 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่ง

บนทอ้งถนน 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตก

หนกั 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตก

หนกั 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เป็นเคลม

แหง้แบบมี

คู่กรณ ี

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่าน

เป็นเคลม

แหง้แบบไม่

มคีู่กรณ ี

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

 

  

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนทาง

ด่วน 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะมคีู่กรณ ี

  

 

 

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเป็นเคลม

สด 

  

 

 

ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหน้า 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิบน

ถนนใหญ่ 

  

 

 

 การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิในซอย 
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ตารางท ี38 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 1 : เคลมเยอะ (ต่อ) 

 

ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 1                      

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

 ส่วนใหญ่ท่าน

ซ่อมรถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหลงั 

 

  

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

อาย ุ25 – 34 

ปี 

อาย ุ25 – 34 

ปี 
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 ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตก

หนกั 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากเวบ็ไซด์

เปรยีบเทยีบ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

  

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกไม่

ปฏบิตัติาม

กฎจราจร 

การเคลม

ส่วนใหญ่ของ

ท่านจะเกดิ

บนทางด่วน 

ท่านหา

ขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท  

จากธนาคาร 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากคนใน

ครอบครวั 

  

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสง

สวา่งบนทอ้ง

ถนน 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

จากธนาคาร 
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

ส่วนใหญ่

ท่านซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

แบบมคีวาม

รบัผดิส่วน

แรก 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

ผ่านตวัแทน

และนายหน้า 

  

  อุบตัเิหตุ

ส่วนใหญ่

มกัจะเกดิ

จากผูข้บั

รถยนตข์าด

ความรูค้วาม

ชาํนาญ 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

ผูโ้ดยสาร

ขาดความ

ระมดัระวงั 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

แบบมคีวามรบั

ผดิส่วนแรก 
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

อุบตัเิหตุ

ส่วนใหญ่

มกัจะเกดิ

จากผูข้บั

รถยนตม์ี

ความ

บกพร่อง

ทางดา้น

จติใจและ

อารมณ์ 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

บรกิาร

ช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน 

เป็นส่วนหนงึ

ในการเลอืก

ซอืประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

เหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากยาง

ระเบดิหรอื

ยางแตก 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์

ประจาํรถ

ชาํรุด 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากสภาพ

ถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อ 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะมคีู่กรณ ี

 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่ง

บนทอ้งถนน 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเป็นเคลม

สด 

  

 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตก

หนกั 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเป็นเคลม

แหง้แบบมี

คู่กรณ ี

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เป็นเคลม

แหง้แบบมี

คู่กรณ ี

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

เป็นเคลม

แหง้แบบไมม่ี

คู่กรณ ี
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่าน

เป็นเคลม

แหง้แบบไม่

มคีู่กรณ ี

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิบน

ถนนใหญ่ 

 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนทาง

ด่วน 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิบน

ทางด่วน 

 

  

 

 

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิในซอย 

 

  

 

 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซ่อมรถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหน้า 

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้
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ตารางท ี39 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 2 : รบัรูค้วามเสยีงสงู (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 2                   

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 1 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 3 

 

 

ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นขา้ง 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซ่อมรถยนต์

บรเิวณ

ดา้นขา้ง 

 

  

 

 

 ส่วนใหญ่ท่าน

ซ่อมรถยนต์

บรเิวณ

ดา้นขา้ง 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้ 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

ประสบการณ์

ในการทาํ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จาํนวนครงั

ทเีคลมโดย

เฉลยีต่อปี 

 

อาย ุ35 – 44 

ปี 

 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

ส่วนใหญ่

ท่านมี

รถยนต์

สาํรองขณะ

รอซ่อม 

ท่านหา

ขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากเวบ็ไซด์

เปรยีบเทยีบ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากเวบ็ไซด์

เปรยีบเทยีบ

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้ (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

ท่านหา

ขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากคนใน

ครอบครวั 

ท่านหาขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

จากคนใน

ครอบครวั 

  

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

ท่านหา

ขอ้มลู

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท  

จากธนาคาร 

 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

ผ่านตวัแทน 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

บรกิาร

ช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน 

เป็นส่วนหนงึ

ในการเลอืก

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท  

ผ่านธนาคาร 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท 1 

ผ่านตวัแทน 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

 

  

 

 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมา ท่าน

ซอื

ประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านธนาคาร 

บรกิาร

ช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน 

เป็นส่วนหนงึ

ในการเลอืก

ซอืประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

ส่วนใหญ่ที

ผ่านมาท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

ผ่านทาง

โทรศพัท ์

อุบตัเิหตุส่วน

ใหญ่มกัจะ

เกดิจากผูข้บั

รถยนตข์าด

ความรูค้วาม

ชาํนาญ 

  

 

 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซอืประกนัภยั

รถยนต ์

ประเภท1 

แบบมคีวาม

รบัผดิส่วน

แรก 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากผูโ้ดยสาร

ขาดความ

ระมดัระวงั 

 

  



119 

 

ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

บรกิาร

ช่วยเหลอืรถ

เสยีฉุกเฉิน 

เป็นส่วนหนงึ

ในการเลอืก

ซอืประกนัภยั

รถยนต์

ประเภท 1 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากบุคคล 

ภายนอกมี

ความไม่

สมบรูณ์ของ

ร่างกายและ

จติใจ 

  

 

 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จาก

เหตุการณ์ไม่

คาดคดิ 

  

 

 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากยาง

ระเบดิหรอื

ยาง 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้ (ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่ของ

ท่านจะมี

คู่กรณ ี

 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากอุปกรณ์

ประจาํรถ

ชาํรุด 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่ของ

ท่านจะ

เป็นเคลมสด 

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากสภาพ

ถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่ของ

ท่านจะ

เป็นเคลม

แหง้แบบมี

คู่กรณ ี

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากแสงสวา่ง

บนทอ้งถนน 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่าน

เป็นเคลม

แหง้แบบไม่

มคีู่กรณ ี

ส่วนใหญ่

อุบตัเิหตุเกดิ

จากฝนตก

หนกั 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนถนน

ใหญ่ 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ศนูยร์บัแจง้ 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนทาง

ด่วน 

ท่านแจง้

อุบตัเิหตุผ่าน

ออนไลน์ 

(Application) 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนถนน

ใหญ่ 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะมคีู่กรณ ี

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เป็นเคลม

แหง้แบบมี

คู่กรณ ี

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเป็นเคลม

สด 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่าน

เป็นเคลม

แหง้แบบไม่

มคีู่กรณ ี

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิบน

ถนนใหญ่ 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

 

 

 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนถนน

ใหญ่ 

การเคลมส่วน

ใหญ่ของท่าน

จะเกดิในซอย 

 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิบนทาง

ด่วน 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซ่อมรถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหลงั 

  

 

 

การเคลม

ส่วนใหญ่

ของท่านจะ

เกดิในซอย 
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ตารางท ี40 ตารางแสดง Profile ลกัษณะเฉพาะของ Cluster 3 : เลอืกเยอะ ใชสุ้ดคุม้(ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                       

มคีะแนน

สงูสุด 

ขอ้คาํถามท ี             

กลุ่ม 3                    

มคีะแนน

ตาํสุด 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก    

กลุ่ม 2 

ขอ้คาํถามที

ตอบใน

ทศิทางที

แตกต่างจาก  

กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน

บุคคลและ

ขอ้มลูอนืๆ ที

ตอบตรงขา้ม

กบักลุ่ม 1 

 

 

ท่านใช้

บรกิารศนูย์

ซ่อมเดมิที

เคยใช ้

   

 

 

ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหน้า 

   

 

 

ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นขา้ง 

   

 

 

ส่วนใหญ่

ท่านซ่อม

รถยนต์

บรเิวณ

ดา้นหลงั 

   



 

 

 

บทที 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเรอืง “การแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท   โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรู้

ความเสยีง และพฤตกิรรมการซอืและการใชป้ระกนัภยัรถยนต ์ มวีตัถุประสงคข์องการศกึษา 

เพอืศกึษาดา้นการรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใชข้องประชากรททีาํประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 และ เพอืศกึษาการแบ่งกลุม่ของผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใช้

ปจัจยัดา้น การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ เพอืนํามาปรบัปรุงและพฒันา

ผลติภณัฑ ์ซงึสามารถสรุปผลไดด้งันสีรุปผลการศกึษา 

ตารางท ี41 ขอ้มลูการวเิคราะหส์่วนบุคคล 

ข้อมลูส่วนบคุคล ส่วนใหญ่ที

กลุ่มตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ ส่วนน้อยที

กลุ่ม

ตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

อาย ุ 25 – 34 ปี 80 40.0 น้อยกวา่            

25 ปี 

12 6.0 

อาชีพ พนกังาน

บรษิทัเอกชน 

152 76.0 อนืๆ                       

นกัศกึษา 

3 1.5 

รายได้เฉลียต่อเดือน 15,000 – 

30,000 บาท 

64 32.0 ตาํกวา่ 

15,000 บาท 

12 6.0 
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ตารางท ี41 ขอ้มลูการวเิคราะหส์่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล ส่วนใหญ่ที

กลุ่มตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ ส่วนน้อยที

กลุ่ม

ตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

บริษทัประกนัภยัรถยนตที์

ทาํในปัจจบุนั 

บมจ. 

เมอืงไทย

ประกนัภยั 

55 27.5 บมจ. ไอโออ ิ

กรุงเทพ 

ประกนัภยั 

บมจ. อนิทร

ประกนัภยั 

1 

 

 

1 

0.5 

 

 

0.5 

อายรุถยนตที์ใช้ใน

ปัจจบุนั 

3 ปี 52 26.0 11 

13 

15 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

ยีห้อรถยนตที์ใช้ใน

ปัจจบุนั 

Honda 59 29.5 MG3 

Benz 

1 

1 

0.5 

0.5 

ประเภทรถยนตที์ทาํ

ประกนัภยัรถยนต ์             

ประเภท 1 

รถเก๋ง 171 85.5 อนืๆ 9 4.5 
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ตารางท ี41 ขอ้มลูการวเิคราะหส์่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล ส่วนใหญ่ที

กลุ่มตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อย

ละ 

ส่วนน้อยที

กลุ่มตวัอย่าง

เลือก 

จาํนวน 

(คน) 

ร้อย

ละ 

ประสบการณ์ในการทาํ

ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

3 43 21.5 11 

17 

19 

21 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

สถานทีในการซ่อม ซ่อมศนูย ์ 149 74.5 ซ่อมอู่ 51 25.5 

ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาทีพนักงาน

สาํรวจภยัมาถึงสถานที

เกิดเหต ุ(30 นาที) 

เหมาะสม 165 82.5 ไม่เหมาะสม 35 17.5 

ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการซ่อม               

(7 – 10 วนั) 

เหมาะสม 148 74.0 ไม่เหมาะสม 52 26.0 

จาํนวนครงัทีเคลมโดย

เฉลียต่อปี 

1 113 56.5 6 1 0.5 

ระยะเวลาของการนํา

รถยนตไ์ปซ่อม 

1 – 2 สปัดาห ์ 55 27.5 1 – 2 เดอืน 17 8.5 

ประสบการณ์ในการ              

แจ้งเคลม 

เคย 200 100.0 ไม่เคย 0 0.0 
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 ศกึษาปจัจยัดา้น การรบัรูค้วามเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ พฤตกิรรมการใช ้ ของ

ประชากรททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 พบวา่การรบัรูค้วามเสยีงของกลุ่มตวัอยา่งกบัระดบั

ความเป็นไปได ้เป็นไปดงัน ี

 

ตารางท ี42 ขอ้มลูการวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามเสยีง แยกแต่ละปจัจยั 

การรบัรู้ความเสียงของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความเป็นไปได้

แน่นอน มากทีสดุ 

การรบัรู้ความเสียงของผู้ซือประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 มีระดบัความเป็นไปได้แน่นอน น้อย

ทีสดุ 

จากผู้ขบัรถยนต ์

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนต์

ขาดความรูค้วามชาํนาญ เช่น กะระยะห่างไม่

ถูกตอ้ง ฯลฯ มค่ีาเฉลยี = 3.98 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนตม์คีวาม

บกพร่องทางดา้นจติใจและอารมณ์ เช่น มคีวามเครยีด 

อารมณ์หงุดหงดิฉุนเฉียว ฯลฯ มค่ีาเฉลยี = 3.84 

จากผู้โดยสาร บคุคลภายนอก  สตัว ์  

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกมี

ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายและจติใจ เชน่ 

สภาพร่างกายทอ่ีอนแอจากการดมืสุรา ขณะ

เดนิขา้มถนน มค่ีาเฉลยี = 4.15 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากผูโ้ดยสารขาดความ

ระมดัระวงั เช่น ผูโ้ดยสารขนึรถโดยไม่ระมดัระวงั ฯลฯ 

มค่ีาเฉลยี = 3.73 

จากสภาพของรถยนต ์  

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากอุปกรณ์ประจาํรถ

ชาํรุด เช่น ไฟหน้า-หลงั มขีา้งเดยีว  ฯลฯ                

มค่ีาเฉลยี = 3.64 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากยางระเบดิหรอืยางแตกมี

ค่าเฉลยี = 3.61 
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ตารางท ี42 ขอ้มลูการวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามเสยีง แยกแต่ละปจัจยั (ต่อ) 

การรบัรู้ความเสียงของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความเป็นไปได้

แน่นอน มากทีสดุ 

การรบัรู้ความเสียงของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความเป็นไปได้

แน่นอน น้อยทีสดุ 

จากสภาพถนน 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากแสงสวา่งบนทอ้ง

ถนน มค่ีาเฉลยี = 3.95 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากสภาพถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ มค่ีาเฉลยี = 3.91 

จากสภาพดินฟ้าอากาศ 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากฝนตกหนกั                         

มค่ีาเฉลยี = 4.03 

 

 

ตารางท ี43 ขอ้มลูการวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามเสยีง รวมทุกปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบั

ความน่าจะเป็นไปไดม้ากทสีุด ไป น้อย 

การรบัรู้ความเสียง ค่าเฉลีย 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกมคีวามไม่สมบรูณ์ของร่างกาย

และจติใจ 
4.15 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากเหตุการณ์ไม่คาดคดิ 4.08 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล ภายนอกไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร 4.07 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากฝนตกหนกั 4.03 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนตข์าดความรูค้วามชาํนาญ 3.98 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากแสงสวา่งบนทอ้งถนน 3.95 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 3.91 
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ตารางท ี43 ขอ้มลูการวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามเสยีง รวมทุกปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบั

ความน่าจะเป็นไปไดม้ากทสีุด ไป น้อย (ต่อ) 

การรบัรู้ความเสียง ค่าเฉลีย 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผูข้บัรถยนตม์คีวามบกพร่องทางดา้นจติใจ

และอารมณ์ 
3.84 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากผูโ้ดยสารขาดความระมดัระวงั 3.73 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากอุปกรณ์ประจาํรถชาํรุด 3.64 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากยางระเบดิหรอืยางแตก 3.61 

 

ตารางท ี44 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซอื โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบัความเหน็ดว้ย           

มากทสีุด ไป น้อยทสีุด 

พฤติกรรมการซือ ค่าเฉลีย 

บรกิารช่วยเหลอืรถเสยีฉุกเฉิน เป็นส่วนหนงึในการเลอืกซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 
4.05 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืกประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบซ่อมศนูย ์ 4.04 

ท่านซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 เพอืคุม้ครองกรณี รถชนกบัสงิทไีมใ่ช่

รถ 
3.97 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากบรษิทัประกนัภยั 3.78 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1  กบับรษิทั

ประกนัภยัโดยตรง 
3.55 
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ตารางท ี44 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซอื โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบัความเหน็ดว้ย           

มากทสีุด ไป น้อยทสีุด (ต่อ) 

พฤติกรรมการซือ ค่าเฉลีย 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากเวบ็ไซดเ์ปรยีบเทยีบ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 
3.45 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากคนในครอบครวั 3.38 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 จากตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภยั 
3.34 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 ผ่านตวัแทนและ

นายหน้า 

3.21 

ส่วนใหญ่ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 แบบมคีวามรบัผดิส่วนแรก 2.63 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 จากธนาคาร 2.55 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท1 ผ่านธนาคาร 2.31 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์ประเภท1 ผ่านทางโทรศพัท ์ 2.21 

 

ตารางท ี45 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใช ้โดยแบ่งเป็นการแจง้เคลม และ การซ่อม โดย

เรยีงลาํดบัจาก ระดบัความถใีนการทาํ มากทสีุด ไป น้อยทสีุด 

พฤติกรรมการใช้ ของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความถี                  

ในการทาํ มากทีสดุ 

พฤติกรรมการใช้ ของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความถี                  

ในการทาํ น้อยทีสดุ 

การแจ้งเคลม 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้ มค่ีาเฉลยี 

= 4.16 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านออนไลน์ (Application)   

มค่ีาเฉลยี = 1.83 
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ตารางท ี45 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใช ้โดยแบ่งเป็นการแจง้เคลม และ การซ่อม โดย

เรยีงลาํดบัจาก ระดบัความถใีนการทาํ มากทสีุด ไป น้อยทสีุด (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้ ของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความถี                  

ในการทาํ มากทีสดุ 

พฤติกรรมการใช้ ของผู้ซือประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 มีระดบัความถี               

ในการทาํ น้อยทีสดุ 

การซ่อม 

ท่านใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้                     

มค่ีาเฉลยี = 4.19 

ส่วนใหญ่ท่านมรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม           

มค่ีาเฉลยี = 2.41 

 

ตารางท ี46 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใช ้โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบัความถใีนการทาํ 

มากทสีุด ไป น้อยทสีุด 

พฤติกรรมการใช้ ค่าเฉลีย 

ท่านใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้ 4.19 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้ 4.16 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมสด 3.37 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะมคีู่กรณ ี 3.35 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนถนนใหญ่ 3.28 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นหน้า 3.02 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นหลงั 2.93 

ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณดา้นขา้ง 2.93 
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ตารางท ี46 ขอ้มลูการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใช ้โดยเรยีงลาํดบัจาก ระดบัความถใีนการทาํ 

มากทสีุด ไป น้อยทสีุด (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้ ค่าเฉลีย 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเคลมแหง้แบบมคีู่กรณ ี 2.77 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิในซอย 2.72 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านเป็นเคลมแหง้แบบไม่มคีู่กรณี 2.59 

ส่วนใหญ่ท่านมรีถยนตส์าํรองขณะรอซ่อม 2.41 

การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิบนทางด่วน 2.23 

ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านออนไลน์ (Application) 1.83 

 

ศกึษาการแบ่งกลุ่มของผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการ

ซอื พฤตกิรรมการใช ้และ การรบัรูค้วามเสยีง เพอืนํามาปรบัปรุงและพฒันา ผลติภณัฑ ์ 

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน และ วเิคราะหก์ารแบ่งกลุ่มของผูซ้อืประกนัภยัรถยนต์

ประเภท  โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมการซอื พฤตกิรรมการใช้ และ การรบัรูค้วามเสยีง เพอื

นํามาปรบัปรุงและพฒันา ผลติภณัฑ ์ พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มประชากรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน ี

กลุ่มท ี1 เคลมบ่อย 

กลุม่ที 2 รับรู้ความเสียงสงู                                                                                      

กลุม่ที 3  เลือกเยอะ ใช้สดุคุ้ม 

กลุ่มที 1 ประสบการณ์ในการทําประกันภยัรถยนต์ประเภท 1 น้อย   แต่ จํานวนเคลมสงู 

เป็นกลุม่ทีมีประสบการณ์ในการทําประกันภยัรถยนต์ประเภท 1 ตําทีสดุในกลุ่มคนทีแบ่งได้ คน

กลุม่นีจะเลือกใช้บริการศนูย์ซอ่มเดิมและเลือกทีจะซอ่มผา่นศนูย์ซ่อม และ อบุตัิเหตมุกัจะเกิดจาก

บุคคลภายนอกทีมีความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด                   
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คนกลุ่มนีจะซือประกันภยัรถยนต์ผ่านบริษัทประกันภยัรถยนต์โดยตรง และ เลือกซือประกันภยั

รถยนต์ประเภท 1 กบับริษัททีมีบริการช่วยเหลือรถเสียฉกุเฉิน 

ก ลุ่ม ที  2 ปร ะสบ ก า รณ์ ใ น ก า ร ทํ าปร ะกัน ภัย รถ ย น ต์ ประ เ ภ ท  1 มา ก                                    

แต ่จํานวนเคลมน้อย เป็นกลุม่ทีมีประสบการณ์ในการทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 มากทีสดุใน

กลุม่คนทีแบ่งได้ คนกลุม่นีมองวา่ความเสียงทีจะทําให้เกิดอบุตัิเหตนุนัเกิดได้จากฝนตกหนัก เกิด

จากการทีบคุคลไมป่ฏิบตัิตามกฎจราจร เกิดจากความสวา่งบนท้องถนน เกิดจากผู้ขบัขีขาดความ

ชํานาญ เกิดจากเหตกุารณ์ไมค่าดคิด ด้วยการทีคนกลุม่นีมีการรับรู้ความเสียงสงู ทําให้ส่วนใหญ่

คนกลุม่นีจะมีความระมดัระวงัมากกวา่คนกลุม่อืน 

กลุม่ที 3  ประสบก ารณ์ ใ น ก ารทํ าประกัน ภัย รถ ย น ต์ประ เ ภท  1 ปาน ก ลาง                        

และ จํานวนการเคลมอยู่ในระดบักลางๆ แตจ่ะเน้นเป็นเคลมหนกั เป็นกลุม่ทีมีประสบการณ์ในการ

ทําประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 อยู่ในระดบักลางเมือเทียบกับกลุ่มอืนๆ คนกลุ่มนีจะมีพฤติกรรม

การซือโดยการหาข้อมูลของประกันภยัรถยนต์ประเภท 1 จากทีต่างๆ ก่อนทีจะซือประกันภัย

รถยนต์ประเภท 1 

อภปิรายผล 

จากผลการศกึษาการแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรู้

ความเสยีง พฤตกิรรมการซอืและใชป้ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชพี การเลอืกการซ่อมในประกนัภยัระยนต ์ประเภท 1 

ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 และ จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี มี

ความแตกต่างกนัโดยคาดวา่ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุอาชพี การเลอืกการซ่อมในประกนัภยัระ

ยนต ์ ประเภท 1 ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 และ จาํนวนครงัทเีคลม

โดยเฉลยีต่อปี แตกต่างกนั โดยดา้นอายนุนั จะมชี่วงอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี 

ดา้นอาชพีนนั ส่วนมากจะเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนเหมอืนกนั แต่ทต่ีางกนั คอื ประชากรกลุ่ม

น้อยของแต่ละกลุ่มทมีคีวามแตกต่างกนั ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และ รบัจา้ง ดา้นการ

เลอืกการซ่อมในประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 นนั ทงั 3 กลุ่มทไีด ้เลอืกทจีะซ่อมศนูย ์  
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จากผลการวจิยัการแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรู้

ความเสยีง พฤตกิรรมการซอื และ การใช ้ประกนัภยัรถยนต ์ผลวจิยัปจัจยัดา้นบุคคลนนั จะเหน็

ไดว้า่สอดคลอ้งกบั ธญัญารตัน์  เนียมดวง การศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อการเลอืก

ซอืประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ประเภท ซงึไดส้รุปผลไวว้า่ อาชพีและรายได ้ต่างกนัมผีลต่อ

พฤตกิรรมในการซอืแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีงนนั มคีาํถามวดั ทงัหมด 11 ขอ้  ประชากรส่วนใหญ่รบัรู้

ความเสยีงนนั จะเกดิจากบุคคลภายนอกมคีวามไม่สมบรูณ์ของร่างการและจติใจ รองลงมาคอื

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุนนัเกดิจากเหตุการณ์ทไีม่คาดคดิ และ ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจาก

บุคคลภายนอกไม่ปฏบิตักิารกฎจราจร และ การรบัรูค้วามเสยีงทปีระชากรส่วนใหญ่ใหก้ารรบัรู้

ความเสยีงน้อยทสีุด คอืส่วนใหญ่อุบตัเิหตุมกัจะเกดิจากยางระเบดิหรอื ยางแตก 

3. ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซอื มคีาํถามวดั ทงัหมด 13 ขอ้  ประชากรส่วนใหญ่จะเน้น

บรกิารช่วยเหลอืรถเสยีฉุกเฉินเป็นส่วนหนงึในการเลอืกซอืประกนัภยัรถยนต ์ รองลงมาจะเลอืก

การซ่อมแบบซ่อมศนูย ์ และตอ้งการคุม้ครองกรณีอุบตัเิหตุทเีกดิขนึนนัเกดิจากการชนกบัสงิที

ไม่ใช่รถยนต ์ การหาขอ้มลูส่วนใหญ่จะหาขอ้มลูจากบรษิทัประกนัภยัโดยตรง รวมถงึจะซอื

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ผ่านบรษิทัประกนัภยัโดยตรงเช่นกนั พฤตกิรรมการซอืทมีกีาร

เลอืกน้อยทสีุดคอื เลอืกซอืผ่านทางโทรศพัท ์

4. ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการใชน้นั ทางผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนแรก 

พฤตกิรรมการใชด้า้นการแจง้เคลม  มคีาํถามวดั ทงัหมด 9 ขอ้ ประชากรส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม

ในการแจง้เคลม เป็นอนัดบัแรก คอื แจง้เคลมผ่านศนูยร์บัแจง้ รองลงมาคอื การเคลมส่วนใหญ่

จะเป็นเคลมสด และ การเคลมส่วนใหญ่จะมคีู่กรณี ส่วนพฤตกิรรมการแจง้เคลมทมีคีะแนนเฉลยี

น้อยทสีุดคอื การแจง้เคลมผ่าน Application ส่วนทสีอง พฤตกิรรมการซ่อม มคีาํถามวดั ทงัหมด 

5 ขอ้ ประชากรส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการซ่อมเป็นอนัดบัแรก คอื การซ่อมในแต่ละครงั จะใช้

บรกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้ รองลงมาคอื การซ่อมส่วนมากจะเกดิบรเิวณดา้นหน้า และ 

ดา้นหลงั ส่วนพฤตกิรรมในการซ่อมทมีคีะแนนเฉลยีน้อยทสีุด คอื จะมรีถยนตข์ณะรอซ่อม 
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จากการทาํการศกึษาทาํใหแ้บ่งกลุ่มของผู้ซอืประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 ได้ออกเป็น 3 

กลุ่ม ดงันี 

 กลุ่ม 1 ประชากรในกลุม่ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายอุยูร่ะหวา่ง 25 – 34 ปี อาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน รองลงมามอีาชพี คา้ขาย รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนอยูท่ ี 15,000 – 30,000 

บาท รองลงมา สงูกวา่ 60,000 บาท ประเภทรถยนต ์คอื รถเก๋ง รองลงมา คอื รถกระบะ ส่วน

ใหญ่เลอืกการซ่อมแบบศนูย ์ ถงึ 84% อายรุถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั 4.10 ปี ประสบการณ์ในการ

ทาํประกนัภยัรถยนตโ์ดยเฉลยีจะอยูท่ ี4.80 ปี และ จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี 2.12 ครงั 

ซงึเป็นกลุ่มทค่ีาเฉลยีสงูกวา่กลุ่มอนื  พฤตกิรรมการซอืของกลุ่มนีทมีคีวามโดดเด่นคอื ส่วนใหญ่

ท่านจะหาขอ้มลูประกนัภยั และ ส่วนใหญ่ทผี่านมาท่านซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ผ่าน

ธนาคาร รวมไปถงึส่วนใหญ่ท่านซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบมคีวามรบัผดิส่วนแรก 

ดา้นการรบัรูค้วามเสยีง ประชากรกลุ่มนมีองวา่ ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคลภายนอกไม่

ปฏบิตัติามกฎจราจร และดา้นพฤตกิรรมการใช ้ ในส่วนของการแจง้เคลม ประชากรในกลุ่มน ี

การเคลมส่วนใหญ่จะเป็นเคลมแหง้แบบมคีู่กรณ ี และ ไม่มคีู่กรณ ี รวมไปถงึการเคลมส่วนใหญ่

ของท่านจะเกดิบนทางด่วน ในส่วนของการซ่อมนนั ประชากรของกลุ่มนี จะเลอืกใชบ้รกิารศนูย์

ซ่อมเดมิทเีคยใช ้บรเิวณการซ่อมสาํหรบักลุ่มนีจะเป็นการซ่อมบรเิวณดา้นหน้าและดา้นขา้ง 

  กลุ่ม 2  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายอุยูร่ะหวา่ง 35 – 44 ปี อาชพี พนกังาน

บรษิทัเอกชน รองลงมาคอื รบัจา้งและคา้ขาย โดยทงั 2 อาชพีนีมจีาํนวนทเีท่ากนั รายไดเ้ฉลยี

ต่อเดอืน สงูกวา่ 60,000 บาท ประเภทรถยนต ์ คอื รถเก๋ง รองลงมาคอื รถกระบะ และ รถ

ประเภท อนืๆ เช่น รถครอบครวั ส่วนการเลอืกซ่อมนนั กลุ่มนีถอืวา่มสีดัส่วนในการเลอืกซ่อม

แบบอู่สงูกวา่ กลุ่มอนืๆ โดยมสีดัส่วน 35.16% ของประชากรในกลุม่ อายรุถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั 

คอื 4.11 ปี ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 สงูถงึ 7.42 ปี ซงึถอืวา่มาก

ทสีุด และ จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี คอื 1.40 ครงั ซงึถอืวา่ตาํทสีุด  พฤตกิรรมการซอื

ของกลุ่มนี จะไม่ค่อยทจีะหาขอ้มลู และ ซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 จากธนาคาร รวมไปถงึ

จะไม่ซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบ มคีวามรบัผดิส่วนแรก เหมอืนกบักลุ่ม 1 และ กลุ่ม 3 

การรบัรูค้วามเสยีง ของประชากรในกลุม่นี มองวา่ความเสยีงนนัเกดิได ้ จากผูข้บัข ี จาก

ผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก และสตัว ์ จากสภาพของรถยนต ์ จากสภาพถนน และ จากสภาพดนิ

ฟ้ าอากาศ  ประชากรกลุ่มนี ถอืวา่เป็นประชากรทมีคีวามตระหนกัถงึการรบัรูค้วามเสยีงสงู ดา้น

พฤตกิรรมการใช ้ ในส่วนของการแจง้เคลมของประชากรกลุ่มนีทแีตกต่างจากกลุ่มอนื คอื  มี

การเคลมแหง้แบบมคีู่กรณีและไม่มคีู่กรณี และ การเคลมส่วนใหญ่จะเกดิบนทางด่วน จะพบน้อย
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มากกบัประชากรกลุ่มนี  ในส่วนของการซ่อมนนั ประชากรกลุ่มนี จะไม่ค่อยเกดิการเคลม ดงันนั 

การซ่อมจงึน้อยตามไปดว้ย 

 กลุ่ม 3 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายอุยูร่ะหวา่ง 25 – 43 ปี อาชพีคอื พนกังาน

บรษิทัเอกสาชน และรองลงมาคอืคา้ขาย และ รบัราชการ รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน  จะอยูท่ ี15,000 

– 30,000 บาท รองลงมา คอื 30,001 – 45,000 บาท ประเภท รถยนต ์คอื รถเก๋ง รองลงมา คอื

รถอนืๆ เช่น รถครอบครวั การเลอืกแบบการซ่อมจะเลอืกซ่อมศนูย ์ อายรุถยนตท์ใีชใ้นปจัจุบนั

โดยเฉลยี คอื 3.98 ปี ประสบการณ์ในการทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 คอื 5.08 ปี และ 

จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี คอื 1.64 ครงั พฤตกิรรมการซอืของประชากรในกลุ่มนีคอื จะ

หาขอ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบจากเวบ็ไซด ์ ธนาคาร และบุคคลในครอบครวั การซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 สาํหรบักลุ่มนีมกีารซอืจากหลากหลายช่องทาง เช่น ตวัแทนและนายหน้า 

ธนาคาร รวมไปถงึ ซอืผ่านทางโทรศพัท ์ซงึกลุ่มอนืๆ จะไม่นิยมซอืผ่านช่องทางโทรศพัท ์ รวม

ไปถงึประชากรกลุ่มนีมกีารซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 แบบมคีวามรบัผดิส่วนแรก และ ได้

ใชบ้รกิารช่วยเหลอืรถยนตฉุ์กเฉินเป็นส่วนหนงึในการเลอืกซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 อกี

ดว้ย การรบัรูค้วามเสยีง ของประชากรในกลุ่มนี มองวา่ความเสยีงนนัเกดิได ้ จากผูข้บัข ี จาก

ผูโ้ดยสาร บุคคลภายนอก และสตัว ์ จากสภาพของรถยนต ์ จากสภาพถนน และ จากสภาพดนิ

ฟ้ าอากาศ  ประชากรกลุ่มนี ถอืวา่เป็นประชากรทมีคีวามตระหนกัถงึการรบัรูค้วามเสยีงสงู และ 

พฤตกิรรมการใช ้ ในดา้นการแจง้เคลมนนั จะมกีารแจง้ผ่านศนูยร์บัแจง้ มกีารแจง้ผ่านออนไลน์ 

ซงึถ้าเทยีบกบักลุ่มอนืนนั จะมกีารแจง้เคลมผ่านออนไลน์ (Application) น้อยมาก การเคลม

ส่วนใหญ่ของประชากรกลุ่มนี ส่วนใหญ่การเคลมจะมคีูก่รณี และ จะเป็นเคลมสด รวมไปถงึ

การเคลมจะเกดิบนทางด่วน ในซอย และ บนถนนใหญ่ ส่วนดา้นการซ่อมนนั จะมกีารซ่อมโดย

การใชศ้นูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้ รวมไปถงึการแจง้ซ่อมนนั จะแจง้ซอม ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และ 

ดา้นหลงั ซงึถอืวา่เป็นกลุ่มทมีกีารแจง้ซ่อมดา้นหลงัมากกวา่กลุ่มอนื 

 



138 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาครงันี ผลวจิยัในครงันี แบ่งกลุ่มผู้ซอืประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง และ พฤตกิรรมการซอืและใช ้ประกนัภยัรถยนต์

ประเภท  1 ได ้3 กลุ่ม โดยทแีต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัดงันี 

กลุ่ม 1 ประชากรในกุลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทมีกีารเคลมบ่อย แต่การเคลมแต่ละครงัจะไม่ได้สูง

มาก ซงึจากขอ้มลูขา้งตน้นนั กลุ่มนีจะมกีารเคลมแบบไม่มคีู่กรณี เช่น การชนเสา หรอื รวับ้าน

เป็นตน้ กลุ่มนีส่วนมากจะเป็นผูช้าย และ เป็นกลุ่มทมีอีาชพีคา้ขาย ซงึพฤตกิรรมการใช้รถยนต์

ของคนกลุ่มนี จะเป็นกลุ่มทหีาเชา้กนิคาํ และ มกีารขบัรถยนตใ์นทแีคบ ทาํใหเ้กดิการเคลมแห้ง

เป็นส่วนใหญ่ ถ้าบรษิทัประกนัภยัตอ้งการทจีะทาํผลติภณัฑส์าํหรบัคนกลุ่มนี ควรกําหนดความ

รบัผิดส่วนแรก เพราะ การกําหนดความรับผิดส่วนแรกนัน ทางผู้เอาประกันภัย จะต้อง

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนนัก่อน หากความเสยีหายทเีกดิขนึมมีลูค่าทสีงูค่าความรบัผดิส่วนแรก 

บรษิทัประกนัภยัจะชดใชค่้าใชจ้่ายส่วนทเีพมิเตมิให ้และ หากมกีารกาํหนดความรบัผดิส่วนแรก 

จะเป็นการลดจาํนวนเคลม สาํหรบัประชากรกลุ่มนีได ้

กลุ่ม 2 ประชากรกลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีมกีารรบัรู้ความเสยีงสูงเพราะฉะนัน จะมีความ

ระมดัระวงัมาก ซงึจะสอดคล้องกบัประชากรในกลุ่มนีมอีายุระหว่าง 35 – 44 ปี ซงึถือว่าเป็น

กลุ่มวยักลางคน ทมีปีระสบการณ์ในการขบัรถยนตส์งู  รวมไปถงึกลุ่มนีจะมอีาชพีรบัจา้งอยูด่ว้ย 

ซงึอาชพีรบัจ้างส่วนมากจะต้องใช้รถยนต์เป็นเครอืงมอืในการทํางาน จงึสามารถพสิูจน์ได้ว่า 

ประชากรกลุ่มนี ขบัรถยนต์ด้วยความระมดัระวงั เพอืทจีะไม่ได้ความเสียหายต่อรถยนต์ ถ้า

บรษิทัประกนัภยัตอ้งการทจีะทาํผลติภณัฑส์าํหรบัคนกลุ่มนีนนั ควรทาํผลติภณัฑท์ไีม่มคีวามรบั

ผดิส่วนแรก และ จะต้องจดักิจกรรมพิเศษ สําหรบัลูกค้า เพือทีจะรกัษาลูกค้ากลุ่มนีเอาไว ้

เนืองจากว่า กลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทมีกีารเคลมน้อยมาก ซงึจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัประกนัภยั 

เป็นอยา่งสงู 

กลุ่ม  3 ประชากรกลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีมกีารเคลมแต่ละครงั จะเป็นเคลมหนัก ทําให้

พฤตกิรรมการซอืของกลุ่มนี จะเป็นกลุ่มทมีกีารหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ สูงมาก เพราะ

หากทํากบับรษิัทประกนัภยัรายเดมิ จะโดนปรบัเพมิค่าเบยีประกนัภยั เนืองจากมเีคลมทสีูง 

กลุ่มนีจะสนใจเรอืงค่าเบยี และ ความคุ้มครองทคุี้มค่าเป็นหลกั เนืองจากว่าประชากรกลุ่มนีจะ



139 

 

เป็นกลุ่มทมีรีถครอบครวั ถ้าบรษิทัประกนัภยัตอ้งการทจีะทําผลติภณัฑ์สําหรบักลุ่มนี ควรทจีะ

ทาํคู่มอืแนะนําการขบัรถยนต ์รวมไปถงึความเสยีงทสีามารถเกดิขนึได ้

ขอ้เสนอสาํหรบัการศกึษาครงัต่อไป อุปสรรคในการทาํวจิยัในครงันี เนืองดว้ยระยะเวลาที

มจีาํกดั และ สถานททีจีาํกดันนั ทาํใหผ้ลการวจิยัในครงันี อาจจะกระจุกตวัอยูท่อีาชพี พนักงาน

บริษัทเอกชน และ ประเภทรถยนต์เป็นรถเก๋ง ทําให้ผลทีออกมาอาจจะสะท้อนกลุ่มทีเป็น

พนกังานบรษิทัมากกวา่ ทจีะสะท้อนให้เหน็ของทุกเขต ในกรุงเทพมหานคร เพราะในปจัจุบนั 

อาชีพทีจะซือรถยนต์ และ ซือประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 นัน มีหลากหลายอาชีพ และ 

ลกัษณะการใช้งานต่างกนั ซึงผู้วจิยัเลง็เห็นว่า หากมกีารศกึษาครงัต่อไป ผู้วจิยัจะลงไปเก็บ

ขอ้มลู ตามตลาดหรอืศนูยค์า้ส่งสนิคา้ เพราะ ประชากรกลุ่มนนัมกีาํลงัทจีะซอืรถยนต์ และ เป็น

กลุ่มทีมีการใช้รถยนต์ตลอดเพราะรถยนต์คือเครืองมือในการทํามาหากิน และ ถ้าบริษัท

ประกนัภยัสามารถเจาะตลาดกลบัประชากรกลุ่มนีได้ กจ็ะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบรษิัท

ประกนัภยั  
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กาํพล สุทธพิเิษฐ.์ 2552. ตลาดนัดการเงิน (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก : 

http://www.financemart.lukkid.com/kamphon/0107.pdf 

คณาจารยส์าขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี 2555. พมิพค์รงัท ี 9. 

กรุงเทพมหานคร : บรษิทั ทรปิเพลิ เอด็ดเูคชนั จาํกดั 

ฐติวิด ี ชยัวฒัน์. 2556. การบริหารความเสียงภยั และการะประกนัภยัในศตวรรษ                  

ที 21.  2,000 เล่ม. พมิพค์รงัท ี2 กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวยิาลยั. 

ธญัญารตัน์  เนียมดวง.  2555.  “การศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อการเลอืกซอื

กรมธรรมป์ระกนัภยัภาคสมคัรใจ ประเภท 1 ของผูข้บัขรีถยนตใ์นจงัหวดั พษิณุโลก” นิสติ

ปรญิญาโท บธ.ม.สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิ คณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ละการ

สอืสาร มหาวทิยาลยันเรศวร. 

บดนิทร ์  เจยีไพบลูย.์ 2553. “ระดบัความตอ้งการของการเลอืกซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 5 

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. ประเภทของประกนัภยัรถยนต.์                            

เขา้ถงึไดจ้าก : www.bangkokinsurance.com/insurance/insurance-products_th.html 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. ประเภทของประกนัภยัรถยนต.์                            

เขา้ถงึไดจ้าก : www.dhipaya.co.th/insurance/motor-insurance.asp?idMenu=  

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. ประเภทของประกนัภยัรถยนต.์                            

เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.muangthaiinsurance.com/th/insurance/motor 
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บรรณานุกรม(ต่อ) 

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. รายงานประจาํปี 2557. กรุงเทพมหานคร 

บรษิทั วริยิะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. ประเภทของประกนัภยัรถยนต.์                            

เขา้ถงึไดจ้าก : www.viriyah.co.th/th/customer-product-car 

insurance.php?id=2#.Veq1sxGqqko 

บรษิทั สนิมนัคงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน). 2558. ประเภทของประกนัภยัรถยนต.์                            

เขา้ถงึไดจ้าก : //inet6.smk.co.th/websmk/product.aspx?cat=2 

เบญจมาศ  เชยีรวชิยั. 2553. “ปจัจยัทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ ภาคสมคัรใจ

ประเภท  ของประชาชนในเขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร”. ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ 

บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

พงศธ์ร  ศริพิรประสทิธ.ิ 2548.  “การศกึษาปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจทาํประกนัภยั

รถยนตป์ระเภทท ี  ในอนาคต”. บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย. 

ราชบณัฑติยสถาน. 2549.  พจนานุกรมศพัท์ประกนัภยั ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.                   

5,000 เล่ม.  พมิพค์รงัท ี5 กรุงเทพมหานคร : บรษิทั นานมบุ๊ีคพบัลเิคชนัส ์จาํกดั 

วรีญา กงัพานิชกุล และ ไกรชติ สุตะเมอืง. 2556. “ปจัจยัการตลาดเชงิบรูณาการทมีผีลต่อการ

ตดัสนิใจซอืประกนัภยัรถยนต ์ (ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ

และปรมิณฑล” วารสารการตลาด และการสือสาร : 466 - 484 

ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภคชนัสงู. กรุงเทพมหานคร :                       

บรษิทั ธรีะฟิลม์ และ ไซเทก็ซ ์จาํกดั. 

สุพชิชา ณ ป้ อมเพช็ร.  2553.  สาเหตขุองอบุติัเหตุในการจราจรทางบก  เขา้ถงึไดจ้าก : 

http://www.ipesp.ac.th/learning/supitcha/html/E - - .html 

เสร ีวงศม์ณฑา. 2545. ความหมายของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชนั. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม เพอืใชใ้นงานวจิยั 

เรอืง การแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท   โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง และ

พฤตกิรรมการซอืและใชป้ระกนัภยัรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คาํชแีจง 

 แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขนึเพอืเป็นส่วนหนึงของการศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ กลุ่มวชิา การบรหิารความเสยีงและการประกนัภยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เพอื

ศกึษาการแบ่งกลุ่มผูซ้อืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท   โดยใชป้จัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสยีง และ

พฤตกิรรมการซอืและใชป้ระกนัภยัรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูว้จิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัขอ้มลูของท่าน

มากทสีุด และตอบทุกคาํถาม เพอืเป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยั โดยการตอบแบบสอบถามของ

ท่านจะไม่มผีลกระทบใดๆทงัสนิ และ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบัอยา่งด ี

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านทเีสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ โอกาสน ี

เนือหาของคาํถามประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดงัน ี

1. ขอ้มลูพนืฐาน 

2. ขอ้มลูพฤตกิรรมการซอื และ พฤตกิรรมการใช ้ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 

 

คาํถามส่วนที   ขอ้มลูพนืฐาน 

 คาํชแีจง กรณุาทาํเครอืง  ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัขอ้มลูของท่านมากทสีุด 

1. เพศ    ชาย    หญงิ 

 

2. อาย ุ    น้อยกวา่ 25 ปี   25 - 34 ปี 

     35 - 44 ปี    45 ปีขนึไป 
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3. อาชพี    ขา้ราชการ    พนกังานบรษิทัเอกชน 

     พนกังานรฐัวสิาหกจิ   รบัจา้ง 

     คา้ขาย    อนืๆ (โปรดระบุ) ...........  

4. รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน  ตาํกวา่ 15,000 บาท   15,000 – 30,000 บาท 

     30,001 – 45,000 บาท  45,001 – 60,000 บาท 

     สงูกวา่ 60,000 บาท   

5. ปจัจุบนัท่านทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 กบับรษิทัใด (โปรดระบุ) ....................... 

6. โปรดระบุอายขุองรถยนตท์ที่านใชอ้ยูป่จัจุบนั.... ...............................(กรณีมรีถยนต์

หลายคนัขอใหอ้า้งองิถงึรถยนตค์นัทที่านใชเ้ป็นประจาํและจะทาํการต่ออายเุพยีง 1 คนัเช่น 

หากรถของท่านจดทะเบยีน ปี 2014 จาํนวนปีของอายรุถ คอื 1 ปี) 

7.  โปรดระบุยหีอ้รถและรุน่รถทใีชใ้นปจัจุบนั ....................... ............................... 

8. ประเภทรถยนตข์องท่านททีาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 (เลอืกตอบเพยีงคาํตอบ

เดยีว) 

  รถเก๋ง  รถกระบะ   อนืๆ (โปรดระบุ) ...................... 

9. ท่านมปีระสบการณ์การทาํประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 มาแลว้กปีี โปรดระบุ ............. 

10. ท่านเลอืกการซ่อมในประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  แบบใด (เลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว) 

 ซ่อมศนูย ์     ซ่อมอู่  

11. ถ้าพนกังานสาํรวจภยัมาถงึสถานทเีกดิเหตุ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี(ในเขต

กรุงเทพมหานคร) ท่านคดิวา่ระยะเวลาดงักล่าว เหมาะสมหรอืไม ่ 

   เหมาะสม    ไม่เหมาะสม โปรดระบุเวลาทเีหมาะสม ........... 

12. ถ้าศนูยซ์่อม หรอื อู่ซ่อมใชร้ะยะเวลาในการซ่อมรถยนต ์ใชเ้วลาประมาณ 7 – 10 วนั 

ท่านคดิวา่ระยะเวลาดงักล่าว เหมาะสมหรอืไม ่ 

   เหมาะสม    ไม่เหมาะสม โปรดระบุเวลาทเีหมาะสม ........... 
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13. จาํนวนครงัทเีคลมโดยเฉลยีต่อปี  (โปรดระบุ) .................... ครงั 

14. ท่านทงิระยะเวลานานเท่าใดโดยเฉลยีจากวนัทปีระสบอุบตัเิหตุจนถงึวนัทที่านนํารถ

ไปซ่อมทศีนูยซ์่อม หรอื อู่ซ่อม (เลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว) 

 3 – 6 วนั  1 – 2 สปัดาห ์   3 – 4 สปัดาห ์

 1 – 2 เดอืน   2 – 3 เดอืน    มากกวา่ 3 เดอืน 

คาํถามส่วนที 2   พฤตกิรรมการซอื การรบัรูค้วามเสยีง และ พฤตกิรรมการใช ้

คาํชแีจง กรณุาทาํเครอืง √ ลงในส่วนระดบัความเหน็ดว้ย  

ลาํดบั 
พฤตกิรรมการซอื ประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ 

(5) 

เหน็ดว้ย 

                   

(4) 

เฉยๆ 

                    

(3) 

ไม่เหน็

ดว้ย              

(2) 

ไม่เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ          

(1) 

1 

ท่านซอืประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 

1 เพอืคุม้ครองกรณี รถชนกบัสงิที

ไม่ใช่รถ 

     

2 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากเวบ็ไซด์

เปรยีบเทยีบประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 

     

3 
ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากคนในครอบครวั 

     

4 
ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 จากบรษิทัประกนัภยั 
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ลาํดบั 
พฤตกิรรมการซอื ประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ 

(5) 

เหน็ดว้ย 

                   

(4) 

เฉยๆ 

                    

(3) 

ไม่เหน็

ดว้ย              

(2) 

ไม่เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ          

(1) 

5 

ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 จากตวัแทนและ

นายหน้าประกนัภยั 

     

6 
ท่านหาขอ้มลูประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท 1 จากธนาคาร 

     

7 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1  กบั

บรษิทัประกนัภยัโดยตรง 

     

8 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท 1 ผ่าน

ตวัแทนและนายหน้า 

     

9 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท1 ผ่าน

ธนาคาร 

     

10 

ส่วนใหญ่ทผี่านมา ท่านซอื

ประกนัภยัรถยนต ์ประเภท1 ผ่าน

ทางโทรศพัท ์

     

11 

ส่วนใหญ่ท่านซอืประกนัภยัรถยนต ์

ประเภท  แบบมคีวามรบัผดิส่วน

แรก (ค่าใชจ้่ายทผีูเ้อาประกนัภยั

จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบก่อน) 
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ลาํดบั 
พฤตกิรรมการซอื ประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท 1 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ 

(5) 

เหน็ดว้ย 

                   

(4) 

เฉยๆ 

                    

(3) 

ไม่เหน็

ดว้ย              

(2) 

ไม่เหน็ดว้ย

อยา่งยงิ          

(1) 

12 
ส่วนใหญ่ท่านเลอืกประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท  แบบซ่อมศนูย ์

     

13 

บรกิารช่วยเหลอืรถเสยีฉุกเฉิน เป็น

ส่วนหนงึในการเลอืกซอืประกนัภยั

รถยนตป์ระเภท   

     

ลาํดบั การรบัรูค้วามเสยีง 

ระดบัความเป็นไปได ้

เป็นไปได้

แน่นอน 

 

(5) 

น่าจะ

เป็นไป

ได ้                 

(4) 

ไม่แน่ใจ 

                    

 

(3) 

ไม่น่าจะ

เป็นไป

ได ้             

(2) 

เป็นไป

ไม่ได้

แน่นอน 

 (1) 

1 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผู้

ขบัรถยนตข์าดความรูค้วามชาํนาญ 

เช่น กะระยะห่างไมถู่กตอ้ง ฯลฯ 

     

2 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มกัจะเกดิจากผู้

ขบัรถยนตม์คีวามบกพร่องทางดา้น

จติใจและอารมณ์ เช่น มี

ความเครยีด อารมณ์หงุดหงดิ

ฉุนเฉียว ฯลฯ 
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ลาํดบั การรบัรูค้วามเสยีง 

ระดบัความเป็นไปได ้

เป็นไปได้

แน่นอน 

 

(5) 

น่าจะ

เป็นไป

ได ้                 

(4) 

ไม่แน่ใจ 

                    

 

(3) 

ไม่น่าจะ

เป็นไป

ได ้             

(2) 

เป็นไป

ไม่ได้

แน่นอน 

 (1) 

จากผู้โดยสาร บคุคลภายนอก  สตัว ์

3 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจาก

ผูโ้ดยสารขาดความระมดัระวงั เชน่ 

ผูโ้ดยสารขนึรถโดยไม่ระมดัระวงั 

ฯลฯ 

     

4 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล 

ภายนอกไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร 

เช่น ไม่ขา้มถนนตรงทางมา้ลาย 

ฯลฯ 

     

5 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากบุคคล 

ภายนอกมคีวามไม่สมบรูณ์ของ

ร่างกายและจติใจ เช่น สภาพ

ร่างกายทอ่ีอนแอจากการดมืสุรา 

ขณะเดนิขา้มถนน 

     

6 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจาก

เหตุการณ์ไม่คาดคดิ เช่น สุนขัวงิ

ตดัหน้ารถ  ฯลฯ 

     

จากสภาพของรถยนต ์

7 
ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากยาง

ระเบดิหรอืยางแตก 
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ลาํดบั การรบัรูค้วามเสยีง 

ระดบัความเป็นไปได ้

เป็นไปได้

แน่นอน 

 

(5) 

น่าจะ

เป็นไป

ได ้                 

(4) 

ไม่แน่ใจ 

                    

 

(3) 

ไม่น่าจะ

เป็นไป

ได ้             

(2) 

เป็นไป

ไม่ได้

แน่นอน 

 (1) 

8 

ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากอุปกรณ์

ประจาํรถชาํรุด เช่น ไฟหน้า-หลงั 

มขีา้งเดยีว  ฯลฯ 

     

จากสภาพถนน 

9 
ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากสภาพ

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

     

10 
ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากแสง

สวา่งบนทอ้งถนน 

     

จากสภาพดินฟ้าอากาศ 

11 
ส่วนใหญ่อุบตัเิหตุเกดิจากฝนตก

หนกั 

     

 

15. ในอดตีทผี่านมาท่านเคยมกีารเคลมประกนัภยัรถยนตป์ระเภท  หรอืไม ่(ตงัแต่เรมิทาํ

ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1) 

  เคย    ไม่เคย 
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ลาํดบั พฤตกิรรมการใช ้ 

ระดบัความถใีนการทาํ 

ทาํเป็น

ประจาํ 

 

(5) 

ทาํ

บ่อยๆ 

 

(4) 

ทาํเป็น

บาง

โอกาส                   

(3) 

น้อยครงั

ทจีะทาํ             

 

(2) 

ไม่เคยทาํ

เลย          

 

(1) 

การแจ้งเคลม 

1 ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านศนูยร์บัแจง้      

2 
ท่านแจง้อุบตัเิหตุผ่านออนไลน์ 

(Application) 

     

3 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะมี

คู่กรณ ี

     

4 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็น               

เคลมสด 

     

5 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเป็น                

เคลมแหง้แบบมคีู่กรณ ี

     

6 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านเป็น             

เคลมแหง้แบบไม่มคีู่กรณ ี

     

7 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิ

บนถนนใหญ่ 

     

8 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิ

บนทางด่วน 

     

9 
การเคลมส่วนใหญ่ของท่านจะเกดิ

ในซอย 

     

*เคลมสด คอื เคลมทพีนกังานออกตรวจทนัท ีณ จุดเกดิเหตุ ขณะทเีกดิอุบตัเิหตุ เพอืเชค็วา่

ลกูคา้เป็นฝา่ยถูก  ฝา่ยผดิ หรอืประมาทร่วม  

*เคลมแหง้ คอื เคลมทไีม่ตอ้งรอพนกังานออกตรวจสอบอุบตัเิหตุ ณ วนัทเีกดิเหตุ ซงึส่วนมาก

จะเป็นเคลมเลก็ๆ และไม่มคีู่กรณี เช่น ถอยครดูเสา  
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ลาํดบั พฤตกิรรมการใช ้ 

ระดบัความถใีนการทาํ 

ทาํเป็น

ประจาํ 

 

(5) 

ทาํ

บ่อยๆ 

 

(4) 

ทาํเป็น

บาง

โอกาส                   

(3) 

น้อยครงั

ทจีะทาํ             

 

(2) 

ไม่เคยทาํ

เลย          

 

(1) 

การซ่อม 

1 ท่านใชบ้รกิารศนูยซ์่อมเดมิทเีคยใช ้      

2 
ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณ

ดา้นหน้า 

     

3 
ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณ

ดา้นขา้ง 

     

4 
ส่วนใหญ่ท่านซ่อมรถยนตบ์รเิวณ

ดา้นหลงั 

     

5 
ส่วนใหญ่ท่านมรีถยนตส์าํรองขณะ

รอซ่อม 

     

*****ขอขอบพระคณุทุกท่านทีได้สละเวลาอนัมีค่า ในการตอบแบบสอบถามในครงันี 
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