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บทคดัย่อ 
การวิจัยเรืองการศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์มีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ
ผู้ใช้บริการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ) เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการ
วิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ได้แก่ อัตราผลตอบแทนในการลงทุน 
ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ) เพือ
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจจัยด้านประชาการศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้ทส่ีงผลให้การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั 

)ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิตได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างบุคคลทัวไปในวัย
ทาํงานทีทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จํานวน  คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ T-test &

One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจใน
การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกันได้แก่ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือนทแีตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  
ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

______________________________________________ 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
 ในปัจจุบันสิงทมีนุษย์ไม่สามารถจะหลีกเลียงได้นันคือความไม่แน่นอนของชีวิต ทเีกิด

จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ โรคภัยและความชรา หรืออาจจะเกิดกรณีทไีม่คาดถึงได้ทุกท ีทุกเวลา ใน
การดาํรงชีวิต ซึงจะส่งผลต่อการสูญเสียก่อนวัยอันควร การทิงภาระไว้กับครอบครัว จึงทาํให้
ตระหนักถึงการวางแผนในการดํารงชีวิต การวางแผนออมเงินและประเด็นด้านการเสียภาษี 
เนืองจากปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันจึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ด้านการเงินให้มีระบบ ส่งผลถึงการใช้จ่ายทไีม่เพียงพอสาํหรับการดาํเนินชีวิต  

 ประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกอกีทางหนึงทสีามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมือเกดิ
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ทไีด้ทาํประกันภัยไว้โดยการเฉลียหรือการกระจายความ
เสียหายไปยังสมาชิกทีทาํประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทาํหน้าทีเกบ็เบียประกันและ
ชดใช้ค่าสนิไหมให้แก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามทรีะบุไว้ในสญัญา โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี คือผู้รับประกัน (Insurer) ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) และ
ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) เป็นต้น การทาํประกันจึงเป็นสัญญาทีตอบแทนถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที ทีต้องรับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจักต้องคุ้มครองผู้เอา
ประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึน โดยชดเชยตามรายละเอียด
ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันกมี็หน้าทีชาํระเบียประกันตามทีระบุในสัญญาเพือให้ความคุ้มครอง
เป็นไปอย่างต่อเนือง 

 การประกันชีวิตเป็นการประกันภัยทจ่ีายเงินตามการทรงชีพหรือมรณกรรมของบุคคล
หนึง (ผู้เอาประกันภัย) โดยการเฉลียความเสียงภัยอันเนืองจากการเสียชีวิต การสูยเสียอวัยวะ 
การทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้หลังวัยเกษียณอายุของบุคคลหนึงไปยังบุคคลอืนๆ ซึงมี
ลักษณะของความเสียงภัยทีคล้ายคลึงกัน เพือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที
ประสบกับความเสียหายและให้บุคคลเหล่านัน มีสถานภาพทางการเงินกลับคืนสู่หรือใกล้เคียง
สภาพเดิม นอกจากนันการประกันชีวิตยังมีส่วนของการออมทรัพย์อีกด้วย ดังเช่นในกรณีทผู้ีเอา
ประกันภัยซือความคุ้มครองในแบบสะสมทรัพย์ ผลตอบแทนทีได้รับจากการมีชีวิตอยู่จนครบ
สัญญาในส่วนของความคุ้มครองของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (pure endowment) 

ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึงของการออมทรัพย์ 

. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

2. เพือศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกนัชีวิตได้แก่ อตัรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย ์
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. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชาการศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ทส่ีงผลให้การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์แตกต่างกนั 

4.ศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกนัชีวิตได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ 

. สมมติฐานการวิจยั
 สมมติฐานท ี  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท ี  ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันได้แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสยีงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย ์

. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
. เป็นแนวทางให้แก่สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยนาํไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า 

. เป็นแนวทางการนาํข้อมูลหรือผลการวิจัยไปต่อยอดในการศึกษาการวิเคราะห์การ
ลงทุนในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 บุคคลทวัไปในวัยทาํงานซึงไม่ทราบจาํนวนประชากร ตัวอย่างสาํหรับงานวิจัยนีเลือก
เฉพาะบุคคลทวัไปในวัยทาํงานททีาํประกันชีวิตขนาดตัวอย่างได้จากการแทนค่าสูตรของคอแครน 
(Cochran, ) แบบไม่ทราบจาํนวนประชากรได้ตัวอย่างมาประมาณ  คน 

5.2 ตัวแปรทใีช้ 

- ตัวแปรอสิระ  ตัวแปร คือ
). ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

อาชีพ และรายได้ 

 ). ตัวแปรปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิต ประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสยีงในการลงทุน 

- ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์
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. ระเบยีบวิธีวิจยั
 งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive research) ทีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 400 ชุด โดยออกแบบสอบถามครอบคลุมหัวข้อที
ต้องการวิจัย และแบ่งเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนที  ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับแผนประกันชีวิต เป็นคําถามให้เลือกตอบแบบ เช็คลิสต์ 
(Checklist) 

ส่วนท ี  ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกนัชีวิต ซึงแบบสอบถามในส่วนนีมี
คาํตอบให้เลือก  ระดับตามเกณฑก์ารประเมินของ Likert 

 ส่วนท ี  การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึงแบบสอบถาม
ในส่วนนีมีคาํตอบให้เลือก  ระดับตามเกณฑ์การประเมินของ Likert คือ มากทีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยทสีดุ มีเกณฑก์ารให้คะแนนข้อคาํตอบ ดังนี 

 มากทสีดุ ให้ค่านาํหนักเทา่กบั 5 

มาก  ให้ค่านาํหนักเทา่กบั 4 

ปานกลาง ให้ค่านาํหนักเทา่กบั 3 

น้อย  ให้ค่านาํหนักเทา่กบั 2 
น้อยทสีดุ ให้ค่านาํหนักเทา่กบั 1 

การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลียตามเกณฑก์ารประเมินของ Likert ดังนี 

= 
คะแนนสงูสดุ คะแนนตาํสดุ

จาํนวนชันทแีบ่ง
 

=  

= 0.80 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี 
คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยนันมีความสาํคัญมากทสีดุ 

คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจัยนันมีความสาํคัญมาก  
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจัยนันมีความสาํคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจัยนันมีความสาํคัญน้อย  
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจัยนันมีความสาํคัญน้อยทสีดุ 

ส่วนท ี5 ข้อเสนอแนะอนื เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ 
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. ผลการศึกษา
ส่วนที 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี มี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพข้าราชการ ส่วนใหญ่มีรายได้ 60,001 – 

90,000 บาท 

ส่วนที 2 ขอ้มูลเกยีวกบัแบบประกนัชีวิต 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจาํนวนวงเงินทคุ้ีมครองชีวิต 100,000 – 

500,000 บาท มีค่าเบียประกันทส่ีงรวมต่อปีโดยเฉลียมีจาํนวนวงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาคุ้มครองโดยเฉลียมากกว่า 15 ปีจาํนวน และส่วนใหญ่มีผู้มีส่วนร่วมในการเลือก
ซือบริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทตีัดสนิใจด้วยตัวเอง  

ส่วนที  ปัจจยัการวิเคราะหก์ารลงทุนในแผนประกนัชีวิต  
ผลการศึกษา พบว่า คิดเหน็เกียวกับปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิต 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน โดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านอตัราผลตอบแทนในการลงทุนอยู่ในระดับมากทสีดุ รองลงมาคือ ด้านความเสยีงในการลงทุน
อยู่ในระดับมากทสีดุ ตามลาํดับ 

ส่วนที  การเลือกใชบ้ริการผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย ์
 ผลการศึกษา พบว่า การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีุด แยกเป็นรายข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับความต้องการ
ของทา่นโดยการพิจารณาจากปัจจัยพืนฐานของแบบประกันชีวิตอยู่ในระดับมากทสีดุ รองลงมาคือ 

กลุ่มตัวอย่างทต้ีองการออมเงินระยะยาวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์อยู่ในระดับมากทีสุด และ ท่านคิดว่าการกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกทาํประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์มีเหตุผลสาํคัญประการหนึงคือต้องการนาํสิทธิไปลดหย่อนจากภาษีอยู่ในระดับ
มากทสีดุ ตามลาํดับ 

ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการ

เลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกนั 

 เพศทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 อายุทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 
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 สถานภาพทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 ระดับการศึกษาทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 อาชีพทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

 รายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

 สมมติฐานที 2 ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันได้แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสยีงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ พบว่าปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

. อภิปรายผลการวิจยั
 การวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย์ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี 

 สมมติฐานที 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการ
เลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกนั 

 เพศทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยกมล
ภัทร นิยมนา ( ) ได้ศึกษาเรือง“ปัจจัยในการเลือกซือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเท
คบาลนคร นครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่าจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ เพศ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ โรคทางพันธุกรรมทแีตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยจิราภรณ์ ธิศาลา( )ได้
ศึกษารือง “ความต้องการการทาํประกันชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา”กลุ่ม
ตัวอย่างทใีช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อาํเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า .ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุทต่ีางกัน มีความต้องการการทาํประกัน
ชีวิตของผู้สูงอายุแตกต่างกนั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ทแีตกต่างกนั มี
ความต้องการการทาํประกนัชีวิตของผู้สงูอายุ ไม่แตกต่างกนั  

 อายุทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยพัสวี 
ไข่มุกข์ ( ) ได้ศึกษาเรือง”ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการเลือกซือประกันชีวิตของข้าราชการครูใน
สังกัดสาํนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ และ
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ระดับการศึกษาทแีตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือประกันชีวิตของข้าราชการครู อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.05 

 สถานภาพทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยกุล
เชษฐ์ วัฒนผล (2556 ) ได้ทาํศึกษาเรืองความไว้วางใจต่อการซือประกันชีวิตของธนาคารไทย
พาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม การทดสอบสมมติฐานพบ ว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพมีผลต่อความไว้วางใจต่อการ
ซือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษียณอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  
โดยปัจจัยด้านบุคคล เพศ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความ
แตกต่างของความไว้วางใจต่อการเลือกซือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษียณ  

 ระดับการศึกษาทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยภัทรฎา โสภาสิทธิ ( ) ได้ศึกษาเรือง “พฤติกรรมและปัจจัยทส่ีงผลต่อการเลือกใช้
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลียต่อครอบครัว รายจ่าย
เฉลียต่อครอบครัว ลักษณะการออมเงินและงานอดิเรกทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกใช้ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ทรีะดับนัยสาํคัญ
ทางสถิติ .   

 อาชีพทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยจุฑามาศ 
วา ชิตพล  (2556) ไ ด้ทําการศึกษาเ รืองการตัดสินใจการทําประกัน ชี วิตในรูปแบบ
BANCASSURANCEของคนในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ สถานภาพ
และอาชีพทแีตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า(Brandloyalty)ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติท ี .  

 รายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ซึง
สอดคล้องกบังานวิจัยจิราพงษ์ พงษ์เกษมสมบัติ ( ) ได้ศึกษาเรือง“ปัจจัยส่วนบุคคลเกยีวกับ
การเลือกทาํประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยสรุปพบว่า ผู้เอา
ประกนัภัยทมีีอายุต่างกนั ผู้เอาประกนัภัยทมีีสถานภาพการสมรสต่างกนั ผู้เอาประกนัภัยทมีีอาชีพ
ต่างกนั ผู้เอาประกนัภัยทมีีระดับการศึกษาต่างกนั และผู้เอาประกนัภัยทมีีรายได้เฉลียต่างกนั ซึงมี
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ผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิต ยกเว้นผู้เอาประกันภัยทมีีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ทาํประกนัชีวิต 

สมมติฐานที 2 ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกนัได้แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสยีงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ พบว่าปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 ซึง
สอดคล้องกบังานวิจัยของมาลินี เชษฐโชติศักด ิ( ) ได้ทาํการศึกษาถึงปัจจัยทมีีผลต่อการทาํ
ประกันชีวิตในประเทศไทย ผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการทาํประกันชีวิตในกรณีจํานวน
กรมธรรม์และมูลค่าเบียประกันชีวิต พบว่าจาํนวนประชากร อัตราการตาย จาํนวนตัวแทนประกนั
ชีวิตและจาํนวนกรมธรรม์ประกนัชีวิตเมือปีก่อน หรือจาํนวนมูลค่าเบียประกนัชีวิตเมือปีก่อน มีผล
ต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตทีระดับความเชือมันที  เปอร์เซ็นต์ และค่า Coefficient of 

Determination (IR-Square) . เปอร์เซน็ต์ ส่วนปัจจัยทมีีผลต่อจาํนวนกรมธรรม์มากทีสุดคือ 
จาํนวนประชากร รองลงมาคือ อัตราการตาย จาํนวนตัวแทนประกันชีวิต และจาํนวนกรมธรรมปี
ก่อนตามลาํดับ ส่วนปัจจัยทมีีผลต่อมูลค่าเบียประกนัชีวิตมากทสีุดคือ จาํนวนประชากร อตัราการ
ตาย มูลค่าเบียประกนัชีวิต และจาํนวนตัวแทนประกนัชีวิตตามลาํดับ 

. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะเพอืการวิจยัครงัต่อไป 
. ผลการวิจัยทีได้ค้นพบในหลักการทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ในครังนีไม่

เป็นไปตามทีกาํหนดไว้ เนืองจากกาํหนดไว้  คน แต่เกบ็ได้  คน โดยแนะนําให้เกบ็
แบบสอบถามเพิมเพือให้ได้ข้อมูลทคีรอบคลุมกว่านี 

2. ควรศึกษาปัจจัยอืนทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ทีผู้วิจัยไม่ได้รวมไว้ในแบบจําลอง เนืองจากในปัจจุบัน รูปแบบของกรมธรรม์มีหลากหลาย
รูปแบบและเหตุผลทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของประชาชนอาจ
มีได้หลายปัจจัยมากขึน 

3. ในทาํวิจัยครังต่อไป ควรทาํการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทเีป็นผู้บริโภคในพืนทีอืน
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเหน็จาก
ตัวแทนและนายหน้าขายประกันชีวิตร่วมด้วยเพือให้ได้ข้อมูลทีมีประโยชน์ทีมีมุมมองที
หลากหลายมากขึน 

4. ควรศึกษาถึงปัจจัยทสีร้างความภักดีต่อตราสินค้าหรือบริษัท เพราะหากมีการกกัดี
ต่อบริษัทแล้ว ผู้บริโภคอาจมีการแนะนาํต่อแบบปากต่อปาก ซึงถือเป็นแหล่งข้อมูลหนึงทผู้ีบริโภค 
ได้รับรู้ข่าวสารเกยีวกบัประกนัชีวิต โดยจะสร้างผลดีให้กบัผู้ประกอบการต่อไป 
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5. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกค้า และเพือให้
ผลการวิจัยทางด้านปัจจัยทส่ีงผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มี
ความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาท ิการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนวัย
ทาํงานในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

. กิตติกรรมประกาศ
 งานค้นคว้าอิสระเรือง “การศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เออืชนะจิต อาจารย์ทปีรึกษาผู้ซึงให้ความรู้ด้านวิชาการ ข้อคิด คาํแนะนาํ
ทเีป็นประโยชน์ คาํปรึกษา พร้อมทงัตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนการค้นคว้าฉบับนีสาํเรจ็สมบูรณ์ได้ 
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว้ ณ ทนีี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริเดช คาํสพุรหม และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ 
ทีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิจัย ให้คาํแนะนาํ แก้ไข ตรวจสอบการวิจัยครังนีจนเสรจ็
สมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวทีให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน และ
เป็นกาํลังใจทสีาํคัญยิง 

 ขอขอบพระคุณผู้จัดการและเพือนร่วมงาน บริษัททอ็ปไฟว์ ฮอลิเดย์ จาํกัด ทปีฏิบัติ
หน้าทีและรับผิดชอบงานแทนมาโดยตลอดและอีกหลายท่านทีมิได้กล่าวนามทีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ และเป็นกาํลังใจให้อย่างสมาํเสมอ 

 สุดท้ายนี งานวิจัยฉบับนีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ทีมีความสนใจในการตัดสินใจ
เลือกซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และเป็นประโยชน์แก่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกนัชีวิต 
เพือเป็นข้อมูลประกอบการกาํหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสทิธภิาพ 
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