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ปั จจัยผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธันยากร สูตรสุวรรณ*
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การค้ น คว้ า อิส ระนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาเรื อง ปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีมี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิน ใจซื อกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ผลของ
การศึ ก ษาจะช่ วยให้ ผ้ ู ป ระกอบการทีทํา ธุ รกิจ เกียวกับประกันชี วิ ต สามารถนํา ข้ อมู ลทีได้ ไปใช้
วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ งานวิจัยนีเป็ น งานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ
กลุ่มคนทีเคยซือประกันชีวิตทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็ นเพศชาย 200 คน เพศหญิง
คนส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี ประกอบอาชีพนักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้
ระหว่าง 60,001-80,000 บาท มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด
สําหรับเรืองปัจจัยผลิตภัณฑ์ พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญใน
เรือง ด้ านตราสัญลักษณ์สนิ ค้ าทีมีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ในด้ านอาชีพทีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
การตั ด สิ น ใจซื อกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ทีแตกต่ า งกั น ด้ า นเพศ อายุ รายได้ การศึ ก ษา และ
สถานภาพ ทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตทีแตกต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก
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. บทนํา
มนุ ษย์ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธและหลีกเลียงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทีเรี ยกว่ าวัฏจักร
ของชีวิตได้ มันคือความไม่แน่นนอนของชีวิต ตลอดจนความเสียงด้ านต่างๆไม่ว่าความเสียงด้ าน
เจ็บป่ วย ความชรา การทุพพลภาพ และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การสูญเสียชีวิต ดังนัน ประกันชีวิต
จึงนับเป็ นเครืองมือทีช่วยในการบริหารความเสียงหรือบรรเทาความเสียงให้ กับผู้รับผลประโยชน์
ในกรณี ทีเกิดเหตุ ไ ม่ ค าดคิ ด แก่ ผ้ ู เ อาประกัน ซึ งผู้ ทีได้ รั บ ผลประโยชน์ ก ็คือ ผู้ เ อาประกั น หรื อ
ครอบครัวของผู้เอาประกันนันเอง ปั จจุ บันจึงทําให้ ผ้ ูคนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจและตระหนักใน
การทําประกันชีวิตมากขึน เพือจะช่วยลดปั ญหาทางการเงินและยังช่วยในเรื องการวางแผนทาง
การเงินและส่งเสริมระเบียบวินัยในการออม กล่าวคือผู้ทซืี อประกันชีวิตจะต้ องจ่ายค่าเบียประกัน
เป็ นเวลาสมําเสมอตามทีกรมธรรม์ระบุไว้ ตังแต่ต้น นอกจากนียังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ อีก
ด้ วย การทําประกันชีวิตมีประโยชน์ในด้ านต่างๆดังนี (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย,
)
. ด้ า นบริ ห ารจั ด การความเสี ยง (Risk Management) เพื อช่ ว ยบรรเทาความ
เดือดร้ อนเรืองการเงินเนืองจากการเสียชีวิตของผู้ทาํ ประกันซึงเป็ นผู้มีรายได้ เลียงดูครอบครัว
ตลอดจนการป้ องกันความเสียงหรือแบ่ งเบาค่าใช้ จ่ายในด้ านการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่ วยเป็ น
ต้ น
. ด้ านการออม (Accumulation) การออมในรูปแบบประกันชีวิตผู้เอาประกันมีหน้ าที
ชํา ระเบี ยประกั น อย่ า งสมําเสมอ เมื อครบตามระยะเวลาที กํา หนดก็จ ะได้ รั บ เงิ น คื น พร้ อม
ผลตอบแทนตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ซึงเป็ นการออมเพือเก็บไว้ เป็ นทุนการศึกษาของบุตรหลาน
หรือเพือเก็บไว้ ใช้ ในวัยชรา
. ด้ านการลงทุน (Investment) การซือประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนการซือหลักทรัพย์
อย่างหนึง ถึงแม้ ผลตอบแทนด้ านกําไรจะไม่สูงมากแต่สิงทีคุ้มค่าทีสุดทีผู้เอาประกันจะได้ รับก็คือ
ทุนประกันชีวิตนันเอง และในปั จจุ บันบริษัทประกันชีวิตได้ ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนเป็ นอีกหนึงทางเลือกให้ สาํ หรับผู้ทชอบการลงทุ
ี
น
. ด้ านสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Planning) ผู้ทาํ ประกันสามารถนําเบียประกันชีวิตไป
ใช้ เพือลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดย , บาทแรก เป็ นแบบประกัน
ทัวไปทีมีอายุ ปี ขึนไป และ , บาทหลังเป็ นประกันชีวิตแบบบํานาญ
ผลการสํารวจของ สมาคมประกันชีวิตไทยในปี
พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีการ
เติบโตทีดีเมือเทียบกับธุรกิจอืน และยังสามารถเติบโตได้ ตามเป้ าหมาย โดยมีเบียประกันชีวิตรับ
รวม ตังแต่ มกราคม – ธันวาคม
ทังสิน
,
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโต . %
เมื อเทีย บกั บ ปี ที ผ่ า นมา จํา แนกเป็ นเบี ยประกัน ชี วิ ต รายใหม่ (New Business Premium)
, ล้ านบาท เติบโต . % เป็ นเบียประกันชีวิตรับปี แรก , . ล้ านบาท ซึงมีอัตรา
การเติบโตลดลง . % เบียประกันภัยรับจ่ายครังเดียว , . ล้ านบาท เติบโต . %
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เบียประกันชีวิตปี ต่อไป (Renewal Year Premium) 446,972 ล้ านบาท เติบโต . % โดยมี
อั ต ราการคงอยู่ ข องกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต % คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นเบี ยประกั น ชี วิ ต ต่ อ GDP
(Insurance Penetration Rate) 3.9% เท่ากับปี ทีผ่านมาและคิดเป็ นเบียประกันภัยรับโดยตรงต่อ
ประชากร (Insurance Density) จํานวน ,
บาท/คน เติบโต . % โดยในปี
อยู่ ที
, บาท/คน
จากความสําคัญดังกล่าวและแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง อีกทังการทําประกันชีวิตยังเป็ นเครืองมือทีช่วยวางแผนทางการเงินและสร้ างวินัยในการ
ออมเพือไว้ สาํ หรับเป็ นทุนการศึกษาเพือบุ ตรหลานและใช้ จ่ายในวัยเกษียณตลอดจนให้ ความ
คุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้ อนเรืองการเงินและความมันคงของรายได้ ของผู้เอาประกันภัย
จากประโยชน์ทงหมดที
ั
ได้ กล่าวมาเพือตอบสนองความต้ องการของบุคคลทีมีความเสียงและตัง
ข้ อคําถามจากผู้ทาํ ประกันภัย ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทมีี อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยข้ อมูลทีได้
จากการทําวิจัยในครั งนี จะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตที
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค และสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์
ในการดําเนินและพัฒนาธุรกิจต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาการตั ด สิน ใจซื อประกัน ชี วิ ต ของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
. เพือเปรียบเทียบการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคและ
ปริมณฑล จําแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์
. เพือศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑ์ทมีี อทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. สมมติฐานการวิจยั
1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือประกันชีวิตแตกต่างกัน
2. ปั จ จั ยผลิ ตภัณ ฑ์มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื อประกัน ชี วิ ต ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
1. สามารถเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยทีมีการดําเนินธุรกิจเกียวกับประกัน
ชีวิต และผู้ทีสนใจในธุรกิจประเภทนี ได้ ทราบถึงปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ทมีี ผลต่อการตัดสินใจซื อ
ประกันชีวิตได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการดําเนินและพัฒนาธุรกิจต่อไป
2. สามารถให้ ผ้ ูประกอบการทีดําเนินธุรกิจประกันชีวิต ในไทยและผู้ทสนใจในธุ
ี
รกิจ
ประเภทนี ได้ ทราบถึงทัศนคติของผู้บริ โภคทีมีต่อการซือประกันชีวิต และสามารถนําไปปรั บใช้
เพือพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป
3. สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัย ใน
ครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ วิจัยในครั งนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ ในกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ทีซือประกันชีวิต
2. ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึกษาปั จจัยผลิตภัณฑ์ทมีี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวคิดของ พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (
) ประกอบ
ไปด้ วย
1. ด้ านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. ด้ านบุคลากร
3. ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ ระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน
- ธันวาคม
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัย
ได้ ศึกษาค้ นคว้ าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพือนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ าง
แบบสอบถามโดย แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมู ลส่วนบุ คคลของตัวอย่ าง ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ดมี
คําตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน ข้ อ
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ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ แก่ ด้ าน
ตระหนักรับรู้ปัญหา จํานวน 5 ข้ อ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล จํานวน 4 ข้ อ ด้ านการประเมินทางเลือก
จํานวน 4 ข้ อ ด้ านการตัดสินใจซือ จํานวน 3ข้ อ ด้ านการพฤติกรรมหลังการขาย จํานวน จํานวน 4
ข้ อ โดยใช้ มาตราส่วนประเมิน ค่ าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มี
ทางเลือกตอบได้ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ คือ เห็นด้ วยมากทีสุด
ระดับ คือ เห็นด้ วยมาก
ระดับ คือ เห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ คือ เห็นด้ วยน้ อย
ระดับ คือ เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ ปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ได้ แ ก่ ด้ า นประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 ข้ อ ด้ านบุคลากร จํานวน 5 ข้ อ ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า จํานวน 4 ข้ อโดย
ใช้ มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ ( Likers Scale )มีทางเลือกตอบ
ได้ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ คือ สําคัญน้ อยทีสุด
ระดับ คือ สําคัญน้ อย
ระดับ คือ สําคัญปานกลาง
ระดับ คือ สําคัญมาก
ระดับ คือ สําคัญมากทีสุด
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 เท่ากับเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 27.30 รองลงมาอายุระหว่าง 55-65
ปี ร้ อยละ 20.50 ต่อมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้ อยละ 19.00 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้ อยละ
13.00 อายุ ไม่เกิน ปี ร้ อยละ 11.50 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่ มตัวอย่ างน้ อยทีสุดคือ อายุ
มากกว่า ปี ขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ 8.80 ซึงส่วนใหญ่ มีอาชีพนักธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็ นร้ อ ยละ 32.80 รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน ร้ อยละ 21.80 ต่อมาคือ อาชีพอิสระ
(Freelance) ร้ อยละ 17.80 ข้ าราชการ /รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 17.00 นักเรียน/นักศึกษา ร้ อยละ
7.30 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่ มตัวอย่ างน้ อยทีสุดคือ คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 มีรายได้ เฉลี ยต่ อ
เดือน คือ รายได้ ระหว่าง 60,0001-80,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 รองลงมารายได้ ระหว่าง
40,001-60,000 บาท ร้ อยละ 25.50 ต่อมาคือ รายได้ มากกว่า ,
บาท ร้ อยละ 16.80
รายได้ ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ร้ อยละ 14.00 รายได้ ระหว่าง 80,001-100,000 บาท
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ร้ อยละ 10.30 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคือ รายได้ ไม่เกิน , บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 5.50 มีระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้ อยละ 24.30 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคือ ตํากว่าปริญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 10.80 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 68.80 รองลงมาสถานภาพสมรส
ร้ อยละ 28.50 รองมาตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยทีสุดคือ หย่าร้ าง / หม้ าย คิดเป็ นร้ อยละ
2.80
ข้อมูลด้านการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจซื อกรมธรรม์ประกันชี วิต พบว่ า การตัดสินใจซื อกรม
ธรรม์ประกันชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการ
ตระหนักถึงปั ญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล ด้ านบริการหลังการขาย และด้ านการตัดสินใจซือ ตามลําดับ และเมือพิจารณาในแต่ราย
ด้ าน พบว่า
ด้ านการตระหนั กถึงปั ญหาโดยรวมมีคะแนนเฉลี ยอยู่ ในระดับเห็นด้ วยมาก ซึงเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตก็ต่อเมือท่านรู้สกึ ว่าท่านขาดวินัยในการออม
โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตก็ต่อเมือท่านรู้สึกว่าท่านขาด
หลักประกันให้ ตนเองและครอบครัว ต่อมาคือ ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตก็ต่อเมือท่านรู้ สึกว่ า
ท่านอาจมีความเสียงทีจะเจ็บป่ วยในอนาคต ท่านจะเลือกซือประกันชีวิตก็ต่อเมือท่านรู้สึกว่าท่าน
ไม่มีการวางแผนทางการเงินในเรืองของการลงทุน รองมาตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อย
ทีสุดคือ ท่านจะเลื อกซื อประกันชี วิตก็ต่อเมือท่านรู้ สึกว่ าท่านไม่ มีการวางแผนในเรื องของการ
วางแผนภาษี
ด้ านการค้ นหาข้ อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ก่อนที
ท่านจะตัดสินใจซือประกันชีวิตท่านได้ สอบถามข้ อมูลจากตัวแทนประกันชีวิตก่อนโดยมีคะแนน
เฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือประกันชีวิตท่านได้ สอบถามข้ อมูลจากบุคคล
ใกล้ ตัว ญาติ เพื อน ทีเคยซือกรมธรรม์ประกันชี วิต ต่อมาคือ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือประกัน
ชีวิตท่านได้ ค้นหาข้ อมูลจากสือออนไลน์ เว็บไซด์ รองมาตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลี ยน้ อย
ทีสุดคือ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือประกันชีวิตท่านได้ ค้นหาข้ อมูลจากข่าวสาร สิงพิมพ์ต่างๆ
ด้ านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ท่านจะเปรียบเทียบตราสินค้ า(บริษัทประกันชีวิต)ก่อนตัดสินใจซือประกันชีวิตโดยมีคะแนนเฉลีย
สูงทีสุด รองลงมาคือ ท่านจะเปรียบเทียบแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนตัดสินใจซือประกันชีวิต
ต่อมาคือ ท่านจะเปรียบเทียบผลตอบแทน ความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันชีวิ ตก่อนตัดินใจ
ซื อกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต รองมาตามลํา ดั บ ส่ ว นข้ อ ทีมี ค ะแนนเฉลี ยน้ อ ยที สุ ด คื อ ท่ า นจะ
เปรียบเทียบตัวแทนประกันชีวิตก่อนตัดสินใจซือประกันชีวิต
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ด้ านการตัดสินใจซือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่าน
ตัดสินใจเลื อ กซื อบริ ษั ทประกัน ชี วิ ต ทีมี ชื อเสี ย งและเป็ นทียอมรั บ โดยมี ค ะแนนเฉลี ยสู ง ที สุ ด
รองลงมาคื อ ท่ า นตั ด สิ น ใจซื อประกั น ชี วิ ต ในรู ป แบบประกัน ชี วิ ต ทีมี ผ ลตอบแทนและความ
คุ้มครองทีคุ้มค่า ต่อมาคือ ท่านตัดสินใจซือประกันชีวิตกับตัวแทนทีมีความรู้ ความสามารถและ
น่าเชือถือ รองมาตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ ท่านตัดสินใจซือประกันชีวิตทีมี
ระยะเวลาในการชําระเบียในช่วงสันๆ
ด้ านบริ การหลังการขายโดยรวมอยู่ในระดับมาก) ซึงเมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
ท่านรู้สกึ คุ้มค่าหลังจากซือกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ท่านตังใจ
ทีจะซื อกรมธรรม์ประกันชี วิตต่ อไปเรื อยๆ ต่ อมาคือ หลั งจากกรมธรรม์ประกันชี วิตท่านมีการ
แนะนําให้ เพือนๆ หรือคนรู้จักให้ ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต รองมาตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนน
เฉลี ยน้ อยทีสุดคือ ท่านรู้ สึกว่ ามีหลั กประกันให้ ตนเองและครอบครั วหลั งจากการซือกรมธรรม์
ประกันชีวิต
ข้อมูลเกียวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์มีระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีเป็ นตัวอย่างในระดับมากทีสุด
ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านบุคลากร (ตัวแทน)โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมา
คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ และ ด้ านตราสัญลักษณ์สินค้ า ตามลําดับ และเมือพิ จารณาในแต่รายด้ า น
พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ทีเป็ นตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ซึงเมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ า กรมธรรม์ประกันชี วิตทีสามารถสร้ างหลั กประกันให้ ตนเองและครอบครั วได้
โดยมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตทีสามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้
ต่อมาคือ ผู้ทาํ ประกันสามารถกู้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตในยามฉุกเฉินได้ กรมธรรม์ประกันชีวิตทีให้
ผลตอบแทนมากกว่าการออมรูปแบบอืน ตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ ความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตทีมีความชัดเจน เป็ นธรรม
ด้ านบุคลากร (ตัวแทน)มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิ ตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีเป็ นตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุด ซึง
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ตัวแทนขายทีมีการแต่งกายและบุคลิกภาพทีดี ดูเป็ นมืออาชีพโดยมี
คะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ตัวแทนขายทีเสนอขายกรมธรรม์ แบบ โปร่งใส เข้ าใจง่าย ตอบ
คําถามได้ ชัดเจน ต่อมาคือ ตัวแทนขายทีมีจรรยาบรรณในอาชีพและเป็ นทีน่าเชือถือ ไว้ วางใจได้
ตัวแทนขายทีมีความรู้เกียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างดี รองมาตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนน
เฉลียน้ อยทีสุดคือ การส่งข้ อมูลข่าวสารอย่างต่อเนืองและการบริการทีสมําเสมอของตัวแทนขายที
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ด้ านตราสัญลักษณ์สินค้ ามีความสําคัญต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีเป็ นตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุด ซึง
เมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า บริ ษัททีมีความทันสมัยด้ านเทคโนโลยีและความรวมเร็วในการ
บริ การโดยมี ค ะแนนเฉลี ยสูงทีสุด รองลงมาคื อ ชื อเสียงและภาพลั ก ษณ์ ทีดี ข องบริ ษัท เป็ นที
ยอมรั บ ต่ อ มาคื อ หลั ก เกณฑ์ข องบริ ษั ท มี ค วามเป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นธรรม รองมา
ตามลําดับ ส่วนข้ อทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ บริษัททีมีฐานะทางการเงินทีดี มีความมันคง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที 1 ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีการตัดสินใจซือประกันชีวิตแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีมี
อาชีพ ทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือประกันชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน และเมือพิ จารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า มีแตกต่าง ด้ าน คือ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสิน ใจซื อ และด้ า นการบริ ก ารหลั งการขาย และพบว่ า ประชาชนในกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทีมีเพศ อายุ รายได้ และสถานภาพสมรส ทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือประกันชี วิต
ไม่แตกต่างกันทังในภาพรวมและในรายด้ านทัง ด้ าน
สมมติ ฐ านที ปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อประกั น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที 2 พบว่ า ปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิท ธิ พ ลทางบวกต่ อ การ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับตํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 และเมือพิจารณาปั จจัยผลิตภัณฑ์ เป็ นรายด้ าน
พบว่า
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ด้ านบุคลากร (ตัวแทน) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ด้ านตราสัญลักษณ์ สินค้ า มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสิน ใจซือประกัน ชีวิ ตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างในระดับตํา อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ 0.05
8. การอภิปรายผล
การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
การทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ซึง
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เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านการตระหนักถึงปั ญหามีคะแนนเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ
ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ต่ อ มาคื อ ด้ า นการค้ น หาข้ อ มู ล ด้ า นบริ ก ารหลั ง การขาย รองมา
ตามลําดับ ส่วนด้ านทีมีคะแนนเฉลียน้ อยทีสุดคือ ด้ านการตัดสินใจซือ
ปัจจัยผลิตภัณฑ์
ปัจจัยผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยใช้ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ในการทดสอบพบว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจซือประกัน
ชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ของกลุ่มตัวอย่างในระดับตํา อย่างมี
นั ยสําคัญทางสถิ ติ ทีระดับ 0.05 และเมือพิ จารณารายด้ าน พบว่ า ด้ านตราสัญลักษณ์ สิน ค้ า มี
อิท ธิพ ลทางบวกต่ อ การตั ด สิน ใจซื อประกัน ชี วิ ต ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างในระดับตํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์
และด้ านบุคลากร (ตัวแทน) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอืนๆ เพือสร้ างภาพลักษณ์ของบริษัทและตัวสินค้ า เพือจะได้
ทราบว่ า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับภาพลักษณ์ของบริ ษัทและตัวสินค้ า นําผลจาก
การทําวิจัยมาปรับปรุงภาพลักษณ์ของให้ ดียงขึ
ิ น
2. ควรทําการศึกษาวิจัยด้ านความพึงพอใจและความคาดหวังและความต้ องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน เพือนําไปปรับปรุงด้ านการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาด เพือ
เพิมความจงรักภักดีจากลูกค้ าต่อตราสินค้ าและบริการได้
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลุล่วงด้ วยความช่วยเหลืออย่างดียิงจาก ดร. จรัญญา ปานเจริญ
อาจารย์ทปรึ
ี กษา ทีได้ กรุณาให้ คาํ ปรึกษา คําแนะนําและข้ อคิดเห็นต่างๆ ตลอดการทําวิจัยด้ วยดี
เสมอมา อันเป็ นประโยชน์ยงต่
ิ อการทําวิจัยเล่มนี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทีได้ ประสิทธิประสาทความรู้ ในตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมา อีกทังระสบการณ์ต่างๆขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี รวมถึงความช่วยเหลือต่างๆ เป็ นอย่างดี จากเพือนร่วมงาน รุ่นพี
รุ่นน้ อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้ งานวิจัยนีสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
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อนึง ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และ
ผู้ทมีี ความเกียวข้ องกับงานวิจัยนี ตลอดจนผู้ทสนใจในงานวิ
ี
จัยนี ไม่มากก็น้อย หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทีนี
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