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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัน้ีมุ่งศกึษาถงึความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัประกนัรถยนต์ของ บรษิทัญี่ปุ่นแห่งหน่ึง ซึง่ตวั

แปรอสิระทีใ่ชศ้กึษาคอื ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพีและ รายได้ต่อ
เดอืน ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพและ ดา้นกระบวนการ ตวัแปรตามทีใ่ชศ้กึษาคอื 
ความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งหน่ึง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัประกนัรถยนตข์อง บรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึง จ านวน 
419 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิพืน้ฐานที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื 
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชส้ าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
ความแตกต่างโดยการใชค้่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใช ้วธิคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัในระดบัน้อยทีส่ดุและการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรสนัโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์
         ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25- 35 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสมรสแลว้ มอีาชพี
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ท่ากบั 30,001- 40,000 บาท 

2. ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามมคีวามพอใจโดยรวมและรอบดา้นในระดบัพอใจเมื่อพจิารณา 7 ดา้น 
พบว่าดา้นทีม่คีวามพอใจระดบัพอใจสงูสดุคอื ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้น
บุคลากร ลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและ ดา้นราคา ตามล าดบั 

3. ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามมคีวามภกัดโีดยรวมในระดบัภกัดมีาก  
4. ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภักดีของผู้ใช้บริการในการท าประกนัรถยนต์ของบริษัท

ประกนัญีปุ่น่แห่งหน่ึงแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5. ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะแวดลอ้มทางกายภาพและ ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัญี่ปุ่นแห่งหน่ึงในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ความภกัด ีผูใ้ชบ้รกิาร การประกนัรถยนต ์
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Abstract 
 

The objective of this research was to study Service Users’ Loyalty toward a Japanese Motor 
Insurance. The independent variables involved in this study are: personal characteristics; gender, age, 
education level, marital status, job positioning, and average monthly income. Moreover, the independent 
variables involved in this study are customer satisfaction survey in 7P’s such as product, price, place, 
promotion, people, physical environment, and process. The dependent variables involved in this study 
are: service users’ loyalty toward a Japanese Motor Insurance. 
  The sample size of this research is 419 customers in a Japanese Motor Insurance. 
Questionnaire is an instrument in collecting data. Statistics for data analysis are frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Independent Sample t- test, one-way analysis of variance, least-significant 
difference for pair comparison and Pearson product moment correlation coefficient. Data is processed by 
using computer program. 
  Results of this research are as follows: 
  1. Most of the respondents are males, aged between 25 to 35 years old, being married, hold 
Bachelor's Degree, being private company employees with average income between THB 30,001 to 
40,000. 
  2. The overall satisfaction and on each aspects on service marketing mix of respondents were 
at 'Satisfied' level. Distribution channel is ranked as 'Highest Satisfied' followed by process, people, 
physical evidence, products, promotion, and price respectively. 
  3. Respondents' overall loyalty level is at 'High' level. 
   4. Respondents with different genders have different in loyalty on buying motor insurance with 
one Japanese insurance company with statistical significance of 0.05 levels. 
  5. Respondents satisfaction towards insurance product, price, place, promotion, people, 
physical evidence, and process have relation with their loyalty on buying motor insurance with one 
Japanese insurer with statistical significance of 0.01 levels. 
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บทน า 

การเจรญิเตบิโตของสงัคมและความเจรญิกา้วหน้า ท าใหว้ถิชีวีติและพฤตกิรรมของคนในสงัคมนัน้ได้
เปลีย่นแปลงไป เวลาจงึเป็นเงื่อนไขทีส่ าคญัต่อการตดิต่อและการท าธุรกจิในปจัจุบนัของสงัคมทีม่คีวามเร่งรบีจาก
การแขง่ขนั รถยนตจ์งึถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการด ารงชวีติ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความคล่องตวัจากทีห่น่ึงไปยงัอกีที่
หนึ่ง เพราะเหตุนี้จงึท าใหป้รมิาณรถยนต์มจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่รถยนต์นัน้ถอืเป็นอุตสาหกรรมที่
ท าใหด้ชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมไทยยงัสามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 การจ าหน่ายรถยนต์มี
ปรมิาณลดลงจากปี 2553 ซึง่มจี านวนยอดขายรวม 794,081 คนั หรอืคดิเป็น -0.8% อนัเนื่องมาจากในช่วงปลายปี 
2554 นัน้ประเทศไทยไดป้ระสบกบัปญัหาอุทกภยัทีส่ง่ผลใหโ้รงงานผลติรถยนต์ไม่สามารถด าเนินสายการผลติได ้
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แต่ความตอ้งการซือ้รถยนต์กม็ปีรมิาณเยอะขึน้เรื่อยๆ จนสะสมเป็นปรมิาณทีม่ากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ในปี 2555 
นี้คาดว่ามปีริมาณสะสมของการส่งมอบและยอดขายรถยนต์รวมจะอยู่ที่ 1,100,000 คนั หรือคดิเป็น + 38.5% 
(บรษิทั โตโยตา้. 2555)  

จากยอดขายรถยนต์ดงักล่าวนัน้ จะเหน็ได้ว่าประชาชนยงัมคีวามต้องการซื้อรถยนต์อกีจ านวนมาก 
ประกอบกบันโยบายของภาครฐัทีส่นบัสนุนใหป้ระชาชนทีซ่ือ้รถยนต์คนัแรกไดส้ทิธคินืภาษีมากถงึ 100,000 บาท 
จงึส่งผลใหป้ระชาชนสนใจเป็นอย่างมาก ถงึแมว้่ารถยนต์จะเป็นปจัจยัส าคญัทีม่บีทบาทต่อเราทุกคนทีจ่ะต้องใช้
รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง แต่ในขณะเดียวกนัจะเหน็ได้ว่ารถยนต์นัน้สามารถก่อให้เกดิความเสยีหาย             
ต่อทรพัยส์นิหรอืชวีติได ้โดยในปี 2554 เกดิความเสยีหายจากการจราจรทางบกทัว่ราชอาณาจกัร 68,582 ครัง้  
ซึง่ส่งผลให้มผีู้เสยีชวีติ 9,195 ราย และบาดเจบ็ 16,564 ราย รวมเป็น 25,759 ราย (ฝ่ายขอ้มูลและสารสนเทศ 
ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่จราจร ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. 2555) ดงันัน้ธุรกจิประกนัภยัจงึมสี่วนเขา้
มาเกีย่วขอ้งเพื่อแบ่งเบาความเดอืดรอ้นและความเสยีหาย ซึง่การท าประกนัรถยนต์จงึถือเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของรถยนต์ทีจ่ะต้องท าเพื่อใหเ้กดิการรองรบัความเสีย่ง เนื่องจากการท าประกนัรถยนต์นัน้จะช่วยลดความเสีย่ง
แทนเจา้ของรถยนต์ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ดงันัน้จงึท าใหม้ปีระชาชนหนัมาท าประกนัรถยนต์ เพิม่ขึน้ โดยในปี 2553 มี
เบีย้รบัรวมของประกนัภยัรถยนต์อยู่ที ่74,582,442,000 บาท และในปี 2554 เบีย้รบัรวมของประกนัภยัรถยนต์
เพิม่ขึน้มาเป็น 82,991,156,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้ 11.27 % (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถุินายน 2555: ฝา่ยวเิคราะหข์อ้มลู
และสถติ ิส านกังาน คปภ.) ทัง้นี้การรบัประกนัภยัรถยนต์มสีดัส่วนการรบัประกนัภยัสงูสุดในอุตสาหกรรมประกนั
วนิาศภยัของประเทศไทย โดยในปี 2553 มจี านวนกรมธรรม์ทัง้สิน้ 27,424,512 ราย และในปี 2554 มจี านวน
กรมธรรมท์ัง้สิน้ 29,020,996 ราย ซึง่มจี านวนเพิม่ขึน้ถงึ 5.82 % (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถุินายน 2555: ฝา่ยวเิคราะห์
ขอ้มลูและสถติ ิส านกังาน คปภ.) จากขอ้มลูดงักล่าวส่งผลใหภ้าครฐัตระหนักถงึความส าคญัของการท าประกนัภยั
รถยนต์ และเพื่อช่วยเหลอืจงึมกีารออกพระราชบญัญตัคิุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ.2535 หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
พ.ร.บ. ซึ่งเป็นการประกนัภยัภาคบงัคับส าหรบัผูท้ีม่รีถยนต์ไวค้รอบครอง โดยบงัคบัให้ทุกคนซือ้ประกนัภยัภาค
บงัคบั พ.ร.บ. ทัง้นี้ยงัได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึง
ความส าคญัของการท าประกนัรถยนตท์ัง้ภาคบงัคบัและสมคัรใจเพื่อใหแ้บ่งเบาภาระหากมเีหตุไม่คาดฝนัเกดิขึน้ 

อย่างไรกต็ามพบว่าปจัจุบนัเศรษฐกจิอยู่ในสภาวะตกต ่าทัว่โลก จงึก่อใหเ้กดิธุรกจิหลายอย่างต้องปิด
กจิการลง เนื่องมาจากขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน ส่งผลให้ธุรกิจจ านวนไม่น้อยต้องตื่นตวัต่อการระดม
เงนิทุนเพื่อใหเ้กดิสภาพคล่องของธุรกจิ ซึง่ธุรกจิประกนัภยักเ็ช่นเดยีวกนั เงนิทุนของธุรกจิประกนัภยัส่วนใหญ่มา
จากเบี้ยประกนัภัยของลูกค้า โดยจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต ่าในปจัจุบนัส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศฝืดเคอืง ทัง้นี้เป็นเหตุใหผู้ค้นหนัมาใสใ่จในเรื่องความประหยดัและใชจ้่ายเฉพาะในสิง่ทีจ่ าเป็นเท่านัน้ จาก
ขอ้มลูดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัประกนัภยัหลายแห่งตอ้งด าเนินการปรบัตวัเพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งต่อสภาพสงัคม
และเศรษฐกจิ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีท่ าใหบ้รษิทัประกนัภยั
มุ่งพฒันาการใหบ้รกิารที่มคีุณภาพสูงสุดเพื่อสรา้งความพงึพอใจกบัลูกค้าเพื่อใหไ้ดม้าของการแข่งขนัทางธุรกจิ
และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกนัรถยนต์ทีม่กีารแข่งขนัสูงกว่าประกนัภยั
ประเภทอื่น 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ถงึความส าคญัในการศกึษาเกี่ยวกบัภกัดขีองผู้ใชบ้รกิารบรษิัท
ประกนัรถยนตข์อง บรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึง ทีด่ าเนินกจิการประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยมาเป็นเวลานานถงึ 48 ปี 
โดยผลของการวจิยัจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกีย่วขอ้งทราบและน าผลการวจิยัไปปรบัใช้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม
โดยรวม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัประกนัรถยนตข์อง บรษิทัญี่ปุน่แห่งหน่ึง ในการรกัษาฐานลกูคา้ พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงบรกิาร และการวางแผนทางการตลาดของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้เพื่อศึกษา ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทประกัน

รถยนตข์อง บรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อศกึษาความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัประกนัรถยนต์ของ บรษิทัประกนัญี่ปุ่นแห่งหน่ึง จ าแนก

ตามลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายได ้
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกบับริการของบรษิัทประกนัภัยอนัประกอบไปด้วย 

ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และ ดา้นคุณภาพ ทีม่ีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารบรษิทัประกนัรถยนต์ของ บรษิัท
ญีปุ่น่แห่งหน่ึง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 41) [1] กล่าวว่า การแบ่งส่วน
ตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และ สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที ่ลกัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึ ความคดิความรูส้กึของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้
ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้า สุพล (2540: 27) [2] กล่าวว่า ความ
พงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ในลกัษณะเชงิบวกของบุคคลเมื่อไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการหรอื
ไดร้บัสิง่ตอบแทนทีค่าดหวงัไว ้

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์ (2542: 50) 
[3] สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mixs) หมายถงึ ปจัจยัทีเ่ป็นส่วนประกอบของการวางแผนการตลาดใน
การท าการตลาดสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ กต็ามโดยมากแลว้หากเป็นสนิคา้จะมสีว่นประสม 4 ปจัจยัคอื สนิคา้/บรกิาร 
(Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Distribution Channel) และกจิกรรมส่งเสรมิการ
ขาย(Promotion) ส าหรบัการท าการตลาดธุรกจิบรกิารนัน้ จะมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดจะเพิม่ขึน้มาอกี 3 
ปจัจยัคอื บุคคลกร (People) กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
สว่นประสมทางการตลาดส าหรบัตลาดบรกิาร ซึง่บรกิาร (Service) เป็นกจิกรรมทีส่นองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดแก่ลูกคา้ จะเหน็ไดว้่า ก่อนทีจ่ะมกีารซือ้ ผูซ้ือ้ต้องพยายามวางกฎเกณฑเ์กีย่วกบั
คุณภาพและ ประโยชน์ที่ได้จากการบรกิารทีจ่ะได้รบั ผู้ขายต้องสร้างความเชื่อมัน่โดยจะต้องพยายาม หา
หลกัประกนั ใหผู้ซ้ือ้สามารถท าการตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ ซึง่กค็อื สว่นประสมทางการตลาดทัง้7 หรอื 7Ps 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 406) [4] กล่าวว่า 
“ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) หมายถงึ ความซื่อสตัย์ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ซึง่จะมผีลต่อการซือ้
สนิคา้นัน้ซ ้า ถา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้สงูเรยีกว่าทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้”  
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การก าหนดขอบเขตการวจิยั เพื่อท าการศกึษาเรื่อง ความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัประกนัรถยนตข์อง 
บรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึง ซึง่ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตในการศกึษาไวด้งันี้ 
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1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั งานวจิยัน้ีจะท าการศกึษาลกูคา้ทีท่ าประกนัรถยนตก์บับรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึง 
ในประเทศไทย ทีม่จี านวนทัง้สิน้ 185,846 ราย (บรษิทัประกนัญีปุ่น่. 2555) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ ผู้ใช้บริการบริษัทประกันรถยนต์ของ บริษัทญี่ปุ่นแห่งหน่ึง 
เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรแน่ชดัโดยใชส้ตูรการค านวณ กรณีทราบจ านวนประชากรของยามาเน่  (Yamane 
1970) 95% จะไดผ้ลเท่ากบั 399 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างอกี 5% เท่ากบั 20 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างสาหรบัการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 419 คน  

3. การสุ่มตวัอย่างจะด าเนินการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลอืก
กลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากการไปทีส่ านกังานใหญ่ เน่ืองจากมผีูใ้ชบ้รกิารค่อนขา้งเยอะในแต่ละวนั ซึง่ลกัษณะ
ของกลุ่มที่เลอืกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ในกรณีนี้ต้องเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ใช้บริการบริษัทประกนั
รถยนตข์อง บรษิทัประกนัญีปุ่น่แห่งหน่ึง 
 
ผลการวิจยั 

ผลจากการศกึษาความภกัดขีองผู้ใช้บรกิารบรษิัทประกนัรถยนต์ของ บรษิัทญี่ปุ่นแห่งหน่ึง สามารถ
สรุปผลไดด้งันี้  

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 419 คน สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25- 35 ปี 

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสมรสแลว้ มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ท่ากบั 30,001- 40,000 
บาท 

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในบริการของบริษัทประกันรถยนต์ของบริษัทญ่ีปุ่ น       
แห่งหน่ึง 

ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า  โดยรวมผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพอใจในระดบัพอใจ ดา้นทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พอใจในระดบัพอใจสูงสุดคอื ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคอื ด้านกระบวนการและด้านสิง่แวดล้อม 
ตามล าดบั ซึง่หวัขอ้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวามพอใจในระดบัพอใจสงูสุดในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ผูใ้ช้บรกิาร
พอใจความคุม้ครองของกรมธรรมท์ีค่รอบคลุมต่อความตอ้งการ ดา้นราคา ผูใ้ชบ้รกิารพอใจอตัราเบีย้ประกนัภยัทีม่ี
ความเหมาะสมกบัความคุม้ครองและ บรกิารทีไ่ดร้บั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ใชบ้รกิารพอใจกบัการไดร้บั
การแจง้อตัราเบีย้ประกนัภยัอย่างรวดเรว็ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูใ้ชบ้รกิารพอใจการประชาสัมพนัธข์่าวสาร
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการพอใจพนักงานที่มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและเต็มใจให้บริการ ด้าน
สิง่แวดลอ้ม ผูใ้ชบ้รกิารพอใจการมบีรรยากาศภายในส านกังานทีด่แีละ ดา้นกระบวนการ ผูใ้ชบ้รกิารพอใจการเอา
ใจใสผู่ใ้ชบ้รกิารและ จ่ายสนิไหมอย่างรวดเรว็ 

ข้อมูลความภกัดีของผูใ้ช้บริการในบริการของบริษทัประกนัภยัรถยนตข์องบริษทัญ่ีปุ่ นแห่งหน่ึง 
ผลการศกึษาวจิยัพบว่า โดยรวมผูใ้ชบ้รกิารมคีวามภกัดใีนระดบัภกัดมีาก หวัขอ้ทีม่คีวามภกัดใีนระดบั

ภกัดมีากสงูสดุคอื ความมัน่ใจในประสทิธภิาพของประกนัภยัของบรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ี  
การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวจิยัพบว่าในดา้นดงัต่อไปนี้มผีลทีส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
สมมตฐิานกลุ่มที ่1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารใน

การท าประกนัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งหน่ึงแตกต่างกนั 
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สมมติฐานกลุ่มที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้า นกระบวนการ มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งหน่ึง 

 
สรปุและอภิปรายผล 

ผลจากการศกึษาวจิยัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งหน่ึงมปีระเดน็
ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 

1. ผลวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลดา้นเพศแตกต่าง
กนั มคีวามภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงแตกต่างกนั โดย
เพศชายมคีวามภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารสงูกว่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่อาจสบืเนื่องจากสว่นใหญ่ผูท้ี่
เป็นผูด้แูลการท าประกนัรถยนตห์รอื ดแูลเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรถยนตน์ัน้สว่นใหญ่นัน้จะเป็นผูช้าย แสดง
ให้เหน็ถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศของผู้ใช้บรกิารแต่ละคนนัน้ สามารถเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม ความคิด
ต่างๆของผูใ้ชบ้ริการใหแ้ตกต่างกนั ดงัการศกึษาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539) เพราะความภกัดใีนการบรกิาร
เป็นตวัวดัในการดงึดดูลกูคา้มาใชบ้รกิาร การใชบ้รกิารซ ้าและการบอกต่อไปยงับุคคลอื่น ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั
การศกึษาวจิยัของ สราวุธ ประภายนต์ (2544) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง ทศันคติในการใช้บรกิารประกนัภยัรถยนต์
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บรษิทัวริยิะประกนัภยั จ ากดั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีเพศต่างกนัมีทศันคติต่อการใช้บริการประกนัภัยรถยนต์ ด้านความเชื่อถือในชื่อเสยีงของบริษัท ด้านการ
ใหบ้รกิารของพนักงาน และด้านการใหบ้รกิารของตวัแทนประกนัภยัแตกต่างกนั จงึแสดงใหเ้หน็ถงึว่าเพศกเ็ป็น
หน่ึงปจัจยัทีม่คีวามส าคญัและ มบีทบาททีท่ าใหท้ศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารเปลีย่นแปลง ซึง่หากเกดิทศันคตทิีด่กีจ็ะท า
ใหเ้กดิการใชบ้รกิารซ ้าและ บอกต่อก่อใหเ้กดิเป็นความภกัดใีนการบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารต่อไปอย่างแน่นอน ดงันัน้
บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีจงึควรทีจ่ะศกึษาถงึลกัษณะและความตอ้งการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร
ทัง้เพศชายและหญงิเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูของบรษิทัในการทีจ่ะไดน้ าเสนอโปรแกรมการประกนัภยัทีส่อดคลอ้งไป
กบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิารแต่ละเพศอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างความพงึพอใจ ประทบัใจเพื่อน าไปสู่
ความภกัดใีนการใชบ้รกิารของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผู้ใชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนั
รถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
เพราะถา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมสว่นประสมทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวามภกัดใีนการท าประกนัภยั
รถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบัปานกลาง ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ของผู้ใชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิัทประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั 
ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 เพราะถ้าผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมส่วนประสม
ทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวามภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบั
ปานกลาง ด้านลกัษณะแวดล้อมทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีของผู้ใช้บริการในการท าประกนั
รถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 เพราะถ้าผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมส่วนประสมทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวาม
ภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนต์ของบรษิัทประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบัปานกลาง ด้านช่องทางการ         
จดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่น
แห่งหนึ่งมีความสมัพันธ์ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพราะถ้า
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ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมส่วนประสมทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวามภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนต์
ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบัปานกลาง ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ภักดีของผู้ใช้บริการในการท าประกนัรถยนต์ของบริษัทประกันรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงมีความสมัพนัธ์ทิศทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เพราะถา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมส่วนประสม
ทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวามภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบั
ต ่า ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่น
แห่งหนึ่งมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 เพราะถ้าผูใ้ชบ้รกิารมี
ความพงึพอใจโดยรวมส่วนประสมทางการตลาดมากขึน้ จะมคีวามภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนต์ของบรษิัท
ประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งนี้เพิม่ขึน้ระดบัต ่า  และดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการ
ท าประกนัรถยนต์ของบริษัทประกันรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึงมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกัน ระดับต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เพราะถา้ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมสว่นประสมทางการตลาดมากขึน้ จะมี
ความภกัดใีนการท าประกนัภยัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งน้ีเพิม่ขึน้ระดบัต ่า จากผลการวจิยัแสดง
ใหเ้หน็ว่า ทางบรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีไดน้ าเสนอรปูแบบการใหบ้รกิารและสรา้งความประทบัใจ
ให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ท าให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกเป็นเชิงบวกในการใช้บริการ ซึ่งตรงตามการให้
ความหมายของ สุพล เพชรานนท ์(2540) ที่ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึ ความคดิเหน็ใน
ลกัษณะเชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือ ได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้ และ
สอดคลอ้งไปกบัการศกึษาวจิยัของของ บงกช ชื่นกลิน่ (2546) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยบรกิารกบัความพงึพอใจของลกูคา้และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูใ้ชร้ถยนต์ญี่ปุ่น ในจงัหวดั
เชยีงใหม่พบว่า ผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรกิารและความพงึพอใจของลูกคา้มสีหสมัพนัธท์างบวกกบัความภกัดี
ต่อตราสนิคา้และกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ญี่ปุ่นที่มรีะดบัความพงึพอใจของลูกคา้ต่างกนั มรีะดบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า
ต่างกนั ดงันัน้ผลการวิจยันี้ยงัช่วยย ้าให้เห็นถึงสิง่ที่บริษัทประกนัภัยญี่ปุ่นแห่งน้ีควรให้ความส าคญัมากที่สุด
ประการหนึ่งคือ การสร้างบรกิารให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความพึงพอใจ ให้ชอบใจในการบริการและติดใจกลบัมาใช้
บรกิาร ซึ่งกค็อืมคีวามภกัดีในการใช้บรกิารต่อไป โดยสิง่เหล่านี้จะท าให้บรษิัทประสบความส าเรจ็และมีความ
มัน่คงในการด าเนินกจิการ การท าความเขา้ใจกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารจะท าใหต้ระหนักถงึคุณค่าของการ
สรา้งและรกัษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารซึง่ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างมากในกระบวนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ประกนัภยัรถยนต ์

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ีควรทีจ่ะเตรยีมโปรแกรมการประกนัภยัรถยนต์เฉพาะ 
หรือโปรโมชัน่พิเศษที่สอดคล้องไปกับ ลักษณะความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชายให้มากขึ้น 
เพื่อที่จะสร้างความประทบัใจและรายได้ที่ต่อเนื่องจากการใช้บริการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่จี านวนมากและมคีวามภกัดใีนการใชบ้รกิารสงู 

2. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิัทญี่ปุ่นแห่งน้ีควรทีจ่ะน าเสนอจุดเด่นในการบรกิารลูกค้าเช่น ความ
คุม้ครองของกรมธรรมท์ี่ครอบคลุมต่อความต้องการ อตัราเบีย้ประกนัภยัมคีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครองและ
บริการที่ได้รบัความสะดวกในการซื้อและต่ออายุกรมธรรม์ การร่วมมือกบับริษัทรถยนต์ชัน้น าในการส่งเสริม
การตลาดร่วมกนั พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่แีละเตม็ใจใหบ้รกิาร การมบีรรยากาศภายในส านกังานทีด่แีละมกีาร
บรกิารเตอืนการต่ออายุกรมธรรมอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็นจุดขายทีส่ามารถสรา้งความประทบัใจและความมัน่ใจ  
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ในการเลอืกใชบ้รกิารใหก้บัลกูคา้รายใหม่ไดด้ยีิง่ขึน้ เนื่องจากขอ้มลูจากงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจและความภกัดใีนการใชบ้รกิารหวัขอ้ดงักล่าวสงูสดุในแต่ละดา้น 

3. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ี ควรทีจ่ะใส่ใจหาขอ้มูลความต้องการการท าประกนัภยั
รถยนตข์องลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูห้ญงิและผูช้ายอย่างละเอยีด เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละออกแบบการ
ใหบ้รกิารประกนัภยัใหส้อดคลอ้งและ เหมาะสมกบัความต้องการของทัง้ผูใ้ชบ้รกิารทัง้เพศชายและหญงิมากทีสุ่ด 
เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของทัง้สองมากทีส่ดุ เนื่องจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึง
แตกต่างกนั 

4. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ีควรปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารของพนักงานใหบ้รกิาร
ดว้ยความรวดเรว็มากยิง่ขึน้ หรอืจดัระบบมาตรฐานในการบรกิารทีเ่ท่าเทยีมกนัในพนักงานทุกคน เพื่อสรา้งความ
พงึพอใจในการได้รบับรกิารของผู้ใช้บรกิารให้มากขึน้ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นบุคลากร ในหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

5. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ี ควรทีจ่ะปรบัปรุงวธิกีารแนะน าขัน้ตอนเกีย่วกบัการท า
ประกนัรถยนต์ของพนักงานให้กบัผู้ใช้บรกิารให้มคีวามละเอยีด เขา้ใจง่ายมากยิง่ขึน้ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บรกิารจะ
สามารถท าการตดัสนิใจซื้อได้อย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้และลดขอ้ผดิพลาดในการสื่อสารขอ้มูลกบัลูกค้า ท าให้ได้
ขอ้มลูทีช่ดัเจน ถูกตอ้ง เน่ืองจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นกระบวนการ 
ในหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

6. บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีควรทีจ่ะเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภยัให้
หลายหลายช่องทางมากยิง่ขึน้ อาทเิช่น ผ่านทาง call center, ผ่านทางตวัแทนประกนัภยั ผ่านทาง internet เป็น
ต้น เพื่อทีผู่ใ้ช้บรกิารจะสามารถเลอืกคน้หาขอ้มูลและ ซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ เหมาะสม
กบัลกัษณะการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการแต่ละคน เนื่องจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

7. บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีควรทีจ่ะเพิม่ของสมนาคุณใหม้คีวามเหมาะสมและ คุม้ค่า
มากขึน้ เพื่อดงึดดูความสนใจและ สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารยิง่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นการสง่เสรมิการตลาด ในหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

8. บรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ีควรทีจ่ะศกึษาถึงระดบัราคาของบรษิัทประกนัรถยนต์
อื่นๆ และความสามารถในการช าระเบีย้ของผูใ้ช้บรกิารในปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอ้างองิใน
การก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัของบรษิทัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั ความสามารถในการช าระเบีย้ของผูใ้ชบ้รกิาร
อย่างแทจ้รงิ ซึง่เป็นสว่นทีช่่วยดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้และสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ เนื่องจาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นราคา ในหวัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

9. บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีควรทีจ่ะเพิม่ความหลากหลายของประเภทกรมธรรม ์เช่น 
ประกนัรถยนตป์ระเภท 1 ประกนัรถยนตป์ระเภท 2 ประกนัรถยนต์ประเภท 3 เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้อย่างครบถ้วนสร้างผลก าไรให้กบับรษิัทได้มากยิง่ขึน้ เนื่องจาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอดา้นผลติภณัฑห์วัขอ้น้ีอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

10. บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ี ควรทีจ่ะใส่ใจหาขอ้มูลความต้องการการท าประกนัภยั
รถยนตข์องลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูห้ญงิและผูช้ายอย่างละเอยีด เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละออกแบบการ
ใหบ้รกิารประกนัภยัใหส้อดคลอ้งและ เหมาะสมกบัความต้องการของทัง้ผูใ้ชบ้รกิารทัง้เพศชายและหญงิมากทีสุ่ด 
เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของทัง้สองมากทีส่ดุ เนื่องจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
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ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนต์ของบรษิทัประกนัรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งหน่ึง
แตกต่างกนั 

11. บรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญี่ปุ่นแห่งน้ี ควรทีจ่ะหมัน่ส ารวจถงึความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
เพื่อน าขอ้มูลความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่างๆมาปรบัปรุงการบรกิารหรอื รูปแบบประกนัภยัที่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารปจัจุบนัมากทีส่ดุ ท าใหม้ทีศันคตทิีด่มีากขึน้กบับรษิทัประกนัรถยนต์ของบรษิทัญี่ปุ่น
แห่งนี้ มโีอกาสทีจ่ะเกดิการซือ้ซ ้าและบอกต่อไปยงัผูอ้ื่น ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความภกัดใีนการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง
ของผูใ้ช้บรกิาร เนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารในการท าประกนัรถยนตข์องบรษิทัประกนัรถยนตญ์ีปุ่น่แห่งหน่ึง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป  ทางผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่าควรท าการศกึษาเรื่อง แนวโน้มพฤตกิรรมการใช้
บรกิารและความตอ้งการในการท าประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่ของผูใ้ชบ้รกิารปจัจุบนั เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันรถยนต์ของบริษัทญี่ปุ่นแห่งน้ีให้
สอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและความต้องการในการท าประกนัรถยนต์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารปจัจุบนัมากทีส่ดุ ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุในการใชบ้รกิาร   

นอกจากนี้ยังควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริษัทประกัน
รถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่ 2 แห่ง เพื่อน าขอ้มลูทีเ่ป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยมาพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
ของบรษิทัประกนัรถยนตข์องบรษิทัญีปุ่น่แห่งน้ีใหด้ยีิง่ขึน้ ดงึดดูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร์ ท่านอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สียสละเวลาอนัมคี่ากรุณาให้ค าแนะน า
และตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธเ์ป็นอย่างดยีิง่ นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ใหค้ าแนะน า 
ช่วยเหลอื และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้  ผู้วจิยัจงึขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา  และ                
อาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ที่ให้ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนการแก้ไข
ปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒและคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดอ้บรม  สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถามและ
เกบ็ตวัอย่างเป็นอย่างด ีจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี

สดุทา้ยนี้คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบูชาพระคุณบดิา มารดา 
ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบ
ความส าเรจ็ในวนัน้ี 
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