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บทคดัย่อ 

การค้นคว้าอิสระนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเรือง  ปัจจัยผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลของ
การศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการทีทาํธุรกิจเกียวกับประกันชีวิต สามารถนําข้อมูลทีได้ไปใช้

วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยนีเป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ 

กลุ่มคนทเีคยซือประกนัชีวิตทอีาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชาย 200 คน เพศหญิง  

คนส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี ประกอบอาชีพนักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้

ระหว่าง 60,001-80,000 บาท มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด 
สาํหรับเรืองปัจจัยผลิตภัณฑ์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญใน

เรือง ด้านตราสญัลักษณ์สนิค้าทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้านอาชีพทแีตกต่างกัน มีผลต่อการ

การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตทีแตกต่างกัน ด้านเพศ อายุ รายได้ การศึกษา และ

สถานภาพ ทแีตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตทแีตกต่างกนั  

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  
**ทปีรึกษาหลัก
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. บทนาํ
มนุษย์ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธและหลีกเลียงการเกิด แก่ เจบ็ ตาย ทีเรียกว่าวัฏจักร

ของชีวิตได้ มันคือความไม่แน่นนอนของชีวิต ตลอดจนความเสียงด้านต่างๆไม่ว่าความเสียงด้าน

เจบ็ป่วย ความชรา การทุพพลภาพ และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การสูญเสียชีวิต ดังนัน ประกันชีวิต

จึงนับเป็นเครืองมือทช่ีวยในการบริหารความเสียงหรือบรรเทาความเสียงให้กับผู้รับผลประโยชน์

ในกรณีทีเกิดเหตุไม่คาดคิดแก่ผู้เอาประกัน ซึงผู้ทีได้รับผลประโยชน์ก็คือผู้เอาประกันหรือ

ครอบครัวของผู้เอาประกันนันเอง ปัจจุบันจึงทาํให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตระหนักใน

การทาํประกันชีวิตมากขึน เพือจะช่วยลดปัญหาทางการเงินและยังช่วยในเรืองการวางแผนทาง

การเงินและส่งเสริมระเบียบวินัยในการออม กล่าวคือผู้ทซืีอประกันชีวิตจะต้องจ่ายค่าเบียประกัน

เป็นเวลาสมาํเสมอตามทกีรมธรรม์ระบุไว้ตังแต่ต้น นอกจากนียังสามารถนาํไปลดหย่อนภาษีได้อีก

ด้วย การทาํประกนัชีวิตมีประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี (สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกจิประกนัภัย, ) 

. ด้านบริหารจัดการความเสียง (Risk Management) เพือช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนเรืองการเงินเนืองจากการเสียชีวิตของผู้ทาํประกันซึงเป็นผู้มีรายได้เลียงดูครอบครัว

ตลอดจนการป้องกันความเสียงหรือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลเวลาเจบ็ป่วยเป็น

ต้น 

. ด้านการออม (Accumulation) การออมในรูปแบบประกนัชีวิตผู้เอาประกนัมีหน้าที

ชําระเบียประกันอย่างสมําเสมอ เมือครบตามระยะเวลาทีกําหนดก็จะได้รับเงินคืนพร้อม

ผลตอบแทนตามทรีะบุไว้ในกรมธรรม์ ซึงเป็นการออมเพือเกบ็ไว้เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน

หรือเพือเกบ็ไว้ใช้ในวัยชรา 

. ด้านการลงทุน (Investment) การซือประกันชีวิตกเ็ปรียบเสมือนการซือหลักทรัพย์

อย่างหนึง ถึงแม้ผลตอบแทนด้านกาํไรจะไม่สูงมากแต่สิงทคุ้ีมค่าทสีุดทผู้ีเอาประกันจะได้รับกคื็อ

ทุนประกันชีวิตนันเอง และในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการ

ลงทุนเป็นอกีหนึงทางเลือกให้สาํหรับผู้ทชีอบการลงทุน 

. ด้านสทิธปิระโยชน์ทางภาษี (Tax Planning) ผู้ทาํประกนัสามารถนาํเบียประกนัชีวิตไป

ใช้เพือลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย , บาทแรก เป็นแบบประกัน

ทวัไปทมีีอายุ ปีขึนไป และ , บาทหลังเป็นประกนัชีวิตแบบบาํนาญ  
ผลการสาํรวจของ สมาคมประกันชีวิตไทยในปี  พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีการ

เติบโตทดีีเมือเทยีบกับธุรกิจอืน และยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยมีเบียประกันชีวิตรับ

รวม ตังแต่ มกราคม – ธันวาคม  ทงัสิน ,  ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต . % 

เมือเทียบกับปีทีผ่านมา จําแนกเป็นเบียประกันชีวิตรายใหม่ (New Business Premium) 

,  ล้านบาท เติบโต . % เป็นเบียประกันชีวิตรับปีแรก , .  ล้านบาท ซึงมีอัตรา

การเติบโตลดลง . % เบียประกันภัยรับจ่ายครังเดียว , .  ล้านบาท เติบโต . % 
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เบียประกันชีวิตปีต่อไป (Renewal Year Premium) 446,972 ล้านบาท เติบโต . % โดยมี

อัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต % คิดเป็นสัดส่วนเบียประกันชีวิตต่อ GDP 

(Insurance Penetration Rate) 3.9% เท่ากับปีทผ่ีานมาและคิดเป็นเบียประกันภัยรับโดยตรงต่อ

ประชากร (Insurance Density) จาํนวน ,  บาท/คน เติบโต . % โดยในปี  อยู่ที 

,  บาท/คน 

จากความสาํคัญดังกล่าวและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเพิมขึนอย่าง

ต่อเนือง อกีทงัการทาํประกนัชีวิตยังเป็นเครืองมือทช่ีวยวางแผนทางการเงินและสร้างวินัยในการ

ออมเพือไว้สาํหรับเป็นทุนการศึกษาเพือบุตรหลานและใช้จ่ายในวัยเกษียณตลอดจนให้ความ

คุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเรืองการเงินและความมันคงของรายได้ของผู้เอาประกันภัย 

จากประโยชน์ทงัหมดทไีด้กล่าวมาเพือตอบสนองความต้องการของบุคคลทมีีความเสียงและตัง

ข้อคาํถามจากผู้ทาํประกันภัย ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาคุณค่าของผลิตภัณฑท์มีีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยข้อมูลทไีด้

จากการทาํวิจัยในครังนีจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์

ในการดาํเนินและพัฒนาธุรกจิต่อไป 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
1. เพือศึกษาการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

. เพือเปรียบเทยีบการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคและ

ปริมณฑล จาํแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

. เพือศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑท์มีีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือประกนัชีวิตของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวิจยั
1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที

แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซือประกนัชีวิตแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั

1. สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยทมีีการดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัประกนั
ชีวิต และผู้ทีสนใจในธุรกิจประเภทนี ได้ทราบถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือ

ประกนัชีวิตได้ใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธใ์นการดาํเนินและพัฒนาธุรกจิต่อไป 

2. สามารถให้ผู้ประกอบการทีดาํเนินธุรกิจประกันชีวิต ในไทยและผู้ทสีนใจในธุรกิจ

ประเภทนี ได้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคทมีีต่อการซือประกันชีวิต และสามารถนาํไปปรับใช้

เพือพัฒนาธุรกจิของตนเองต่อไป 

3. สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัย ใน

ครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรและพืนที

 ประชากรทีใช้วิจัยในครังนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ทซืีอประกนัชีวิต 

2. ขอบเขตด้านเนือหา
ศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑ์ทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวคิดของ พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ ( ) ประกอบ

ไปด้วย 

1. ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้า

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนกนัยายน  - ธนัวาคม  

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย

ได้ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏบัิติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้าง

แบบสอบถามโดย แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิดมี

คาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน  ข้อ 
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ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ด้าน

ตระหนักรับรู้ปัญหา จาํนวน 5 ข้อ ด้านการค้นหาข้อมูล จาํนวน 4 ข้อ ด้านการประเมินทางเลือก 

จาํนวน 4 ข้อ ด้านการตัดสนิใจซือ จาํนวน 3ข้อ ด้านการพฤติกรรมหลังการขาย จาํนวน จาํนวน 4 

ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มี

ทางเลือกตอบได้  ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 
ระดับ  คือ เหน็ด้วยมากทสีดุ 

ระดับ  คือ เหน็ด้วยมาก  

ระดับ  คือ เหน็ด้วยปานกลาง 

ระดับ  คือ เหน็ด้วยน้อย 

ระดับ  คือ เหน็ด้วยน้อยทสีดุ 

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ที ได้แก่ ด้านประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์ จาํนวน 5 ข้อ ด้านบุคลากร จาํนวน 5 ข้อ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า จาํนวน 4 ข้อโดย

ใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มีทางเลือกตอบ

ได้  ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ระดับ  คือ สาํคัญน้อยทสีดุ 

ระดับ  คือ สาํคัญน้อย 

ระดับ  คือ สาํคัญปานกลาง 

ระดับ  คือ สาํคัญมาก 

ระดับ  คือ สาํคัญมากทสีดุ 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 เทา่กบัเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

50.00 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมาอายุระหว่าง 55-65 

ปี ร้อยละ 20.50 ต่อมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 19.00 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 
13.00 อายุไม่เกิน ปี ร้อยละ 11.50 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทีสุดคือ อายุ

มากกว่า  ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.80 ซึงส่วนใหญ่ มีอาชีพนักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.80 ต่อมาคือ อาชีพอิสระ 

(Freelance) ร้อยละ 17.80 ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.00 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 
7.30 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทีสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 3.50 มีรายได้เฉลียต่อ
เดือน คือ รายได้ระหว่าง 60,0001-80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมารายได้ระหว่าง 

40,001-60,000 บาท ร้อยละ 25.50 ต่อมาคือ รายได้มากกว่า ,  บาท ร้อยละ 16.80 
รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ร้อยละ 14.00 รายได้ระหว่าง 80,001-100,000 บาท 
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ร้อยละ 10.30 รองมาตามลาํดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทสีุดคือ รายได้ไม่เกิน ,  บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.50 มีระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา สงูกว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 24.30 รองมาตามลาํดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทสีดุคือ ตาํกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 10.80 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมาสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 28.50 รองมาตามลาํดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยทสีุดคือ หย่าร้าง / หม้าย คิดเป็นร้อยละ 
2.80 

ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า การตัดสินใจซือกรม

ธรรม์ประกันชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ซึงเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

ตระหนักถึงปัญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการค้นหา

ข้อมูล ด้านบริการหลังการขาย และด้านการตัดสินใจซือ ตามลาํดับ และเมือพิจารณาในแต่ราย

ด้าน พบว่า 
ด้านการตระหนักถึงปัญหาโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึงเมือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทา่นจะเลือกซือประกนัชีวิตกต่็อเมอืทา่นรู้สกึว่าทา่นขาดวินัยในการออม

โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตกต่็อเมือท่านรู้สึกว่าท่านขาด

หลักประกันให้ตนเองและครอบครัว ต่อมาคือ ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตกต่็อเมือท่านรู้สึกว่า

ท่านอาจมีความเสียงทจีะเจบ็ป่วยในอนาคต ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตกต่็อเมือท่านรู้สึกว่าท่าน

ไม่มีการวางแผนทางการเงินในเรืองของการลงทุน รองมาตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อย

ทีสุดคือ ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตกต่็อเมือท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีการวางแผนในเรืองของการ

วางแผนภาษี  
ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนที

ท่านจะตัดสินใจซือประกันชีวิตท่านได้สอบถามข้อมูลจากตัวแทนประกันชีวิตก่อนโดยมีคะแนน

เฉลียสูงทสีุด รองลงมาคือ ก่อนทที่านจะตัดสินใจซือประกันชีวิตท่านได้สอบถามข้อมูลจากบุคคล

ใกล้ตัว ญาติ เพือน ทเีคยซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ต่อมาคือ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือประกัน

ชีวิตท่านได้ค้นหาข้อมูลจากสอืออนไลน์ เวบ็ไซด์ รองมาตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อย

ทสีดุคือ ก่อนททีา่นจะตัดสนิใจซือประกนัชีวิตทา่นได้ค้นหาข้อมูลจากข่าวสาร สงิพิมพ์ต่างๆ 
ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ทา่นจะเปรียบเทยีบตราสนิค้า(บริษัทประกนัชีวิต)ก่อนตัดสนิใจซือประกนัชีวิตโดยมีคะแนนเฉลีย
สูงทสีดุ รองลงมาคือ ท่านจะเปรียบเทยีบแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนตัดสินใจซือประกันชีวิต 
ต่อมาคือ ท่านจะเปรียบเทยีบผลตอบแทน ความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนตัดินใจ

ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต รองมาตามลําดับ ส่วนข้อทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ ท่านจะ

เปรียบเทยีบตัวแทนประกนัชีวิตก่อนตัดสนิใจซือประกนัชีวิต 
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ด้านการตัดสินใจซือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่าน

ตัดสินใจเลือกซือบริษัทประกันชีวิตทีมีชือเสียงและเป็นทียอมรับโดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด 

รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจซือประกันชีวิตในรูปแบบประกันชีวิตทีมีผลตอบแทนและความ

คุ้มครองทคุ้ีมค่า ต่อมาคือ ท่านตัดสินใจซือประกันชีวิตกับตัวแทนทมีีความรู้ ความสามารถและ

น่าเชือถือ รองมาตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อยทสีุดคือ ท่านตัดสินใจซือประกนัชีวิตทมีี

ระยะเวลาในการชาํระเบียในช่วงสนัๆ  
ด้านบริการหลังการขายโดยรวมอยู่ในระดับมาก) ซึงเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ทา่นรู้สกึคุ้มค่าหลังจากซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตโดยมีคะแนนเฉลียสูงทสีดุ รองลงมาคือ ทา่นตงัใจ

ทีจะซือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อไปเรือยๆ ต่อมาคือ หลังจากกรมธรรม์ประกันชีวิตท่านมีการ

แนะนาํให้เพือนๆ หรือคนรู้จักให้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต รองมาตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนน

เฉลียน้อยทีสุดคือ ท่านรู้สึกว่ามีหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวหลังจากการซือกรมธรรม์

ประกนัชีวิต 
 ขอ้มูลเกยีวกบัปัจจยัผลิตภณัฑ ์

ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์มีระดับความสาํคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์

ประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทเีป็นตัวอย่างในระดับมากทสีุด 

ซึงเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร (ตัวแทน)โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมา

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านตราสัญลักษณ์สินค้า ตามลําดับ และเมือพิจารณาในแต่รายด้าน 

พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสาํคัญต่อการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทเีป็นตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากทสีุด ซึงเมือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตทีสามารถสร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวได้ 
โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตทีสามารถนาํไปลดหย่อนภาษีได้ 
ต่อมาคือ ผู้ทาํประกันสามารถกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตในยามฉุกเฉินได้ กรมธรรม์ประกนัชีวิตทใีห้

ผลตอบแทนมากกว่าการออมรูปแบบอนื ตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ ความ

คุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตทมีีความชัดเจน เป็นธรรม  
ด้านบุคลากร (ตัวแทน)มีความสาํคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทเีป็นตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับมากทสีุด ซึง

เมอืพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวแทนขายทมีีการแต่งกายและบุคลิกภาพทดีี ดูเป็นมืออาชีพโดยมี

คะแนนเฉลียสงูทสีดุ รองลงมาคือ ตัวแทนขายทเีสนอขายกรมธรรม์ แบบ โปร่งใส เข้าใจง่าย ตอบ

คาํถามได้ชัดเจน ต่อมาคือ ตัวแทนขายทมีีจรรยาบรรณในอาชีพและเป็นทน่ีาเชือถือ ไว้วางใจได้ 
ตัวแทนขายทมีีความรู้เกยีวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างดี รองมาตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนน

เฉลียน้อยทสีดุคือ การส่งข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนืองและการบริการทสีมาํเสมอของตัวแทนขายท ี 
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ด้านตราสัญลักษณ์สินค้ามีความสาํคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทเีป็นตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับมากทสีุด ซึง

เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริษัททีมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีและความรวมเร็วในการ

บริการโดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ชือเสียงและภาพลักษณ์ทีดีของบริษัท เป็นที

ยอมรับ ต่อมาคือ หลักเกณฑ์ของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานสากล และเป็นธรรม  รองมา
ตามลาํดับ ส่วนข้อทมีีคะแนนเฉลียน้อยทสีดุคือ บริษัททมีีฐานะทางการเงินทดีี มีความมันคง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซือประกนัชีวิตแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทมีี

อาชีพ ทแีตกต่างกันมีการตัดสินใจซือประกันชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน และเมือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า มีแตกต่าง  ด้าน คือ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ

ตัดสินใจซือ และด้านการบริการหลังการขาย และพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทมีีเพศ อายุ รายได้ และสถานภาพสมรส ทแีตกต่างกันมีการตัดสินใจซือประกันชีวิต

ไม่แตกต่างกนัทงัในภาพรวมและในรายด้านทงั  ด้าน 
สมมติฐานที  ปัจจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการ

ตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างใน

ระดับตาํ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 และเมือพิจารณาปัจจัยผลิตภัณฑ์ เป็นรายด้าน
พบว่า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ด้านบุคลากร (ตัวแทน) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ด้านตราสัญลักษณ์สินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างในระดับตาํ อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติทรีะดับ 0.05 

8. การอภิปรายผล
การตดัสินใจซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

การตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
การทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ซึง
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เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตระหนักถึงปัญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ 

ด้านการประเมินทางเลือก ต่อมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล  ด้านบริการหลังการขาย รองมา
ตามลาํดับ ส่วนด้านทมีีคะแนนเฉลียน้อยทสีดุคือ ด้านการตัดสนิใจซือ  

 ปัจจยัผลิตภณัฑ ์
ปัจจัยผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซือประกัน
ชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างในระดับตาํ อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และเมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านตราสัญลักษณ์สินค้า มี
อิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างในระดับตาํ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านบุคลากร (ตัวแทน) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

9. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอนืๆ เพือสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและตัวสินค้า เพือจะได้

ทราบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเหน็อย่างไรเกียวกับภาพลักษณ์ของบริษัทและตัวสินค้า นาํผลจาก

การทาํวิจัยมาปรับปรุงภาพลักษณ์ของให้ดียิงขนึ 
2. ควรทาํการศึกษาวิจัยด้านความพึงพอใจและความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบัน เพือนาํไปปรับปรุงด้านการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาด เพือ

เพิมความจงรักภักดีจากลูกค้าต่อตราสนิค้าและบริการได้ 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิงจาก ดร. จรัญญา ปานเจริญ 

อาจารย์ทปีรึกษา ทไีด้กรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและข้อคิดเหน็ต่างๆ ตลอดการทาํวิจัยด้วยดี

เสมอมา อนัเป็นประโยชน์ยิงต่อการทาํวิจัยเล่มนี 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทไีด้ประสิทธิประสาทความรู้ ในตลอดระยะเวลา

ทีผ่านมา อีกทังระสบการณ์ต่างๆขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามสาํหรับงานวิจัยนี รวมถึงความช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี จากเพือนร่วมงาน รุ่นพี 
รุ่นน้อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยนีสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 
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อนึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้ทมีีความเกียวข้องกบังานวิจัยนี ตลอดจนผู้ทสีนใจในงานวิจัยนี ไม่มากกน้็อย หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทนีี 
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