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บทคัดย่อ
การวิจัยเรืองการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรั พ ย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี ) เพื อศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ข อง
ผู้ใช้ บริ การเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรั พย์ ) เพื อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยการ
วิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรั พย์ได้ แก่ อัตราผลตอบแทนในการลงทุน
ความเสียงในการลงทุนของการเลื อกใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรั พย์ ) เพื อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจจั ยด้ านประชาการศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ ทส่ี งผลให้ การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน
)ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ในแผนประกั น ชี วิ ต ได้ แ ก่ อั ต รา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต
แบบสะสมทรั พย์ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากตัวอย่างบุคคลทัวไปในวัย
ทํางานทีทําประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ จํานวน
คน การวิ เคราะห์ ข้อมู ลใช้ สถิติ T-test &
One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ประกันชีวิ ตแบบสะสมทรั พย์ แตกต่างกันได้ แก่ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ปั จจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้ านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลื อกใช้
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันสิงทีมนุ ษย์ไม่สามารถจะหลีกเลียงได้ นันคือความไม่แน่นอนของชีวิต ทีเกิด
จากปัจจัยต่างๆ ได้ แก่ โรคภัยและความชรา หรืออาจจะเกิดกรณีทไม่
ี คาดถึงได้ ทุกที ทุกเวลา ใน
การดํารงชีวิต ซึงจะส่งผลต่อการสูญเสียก่อนวั ยอัน ควร การทิงภาระไว้ กับครอบครั ว จึงทําให้
ตระหนั ก ถึ งการวางแผนในการดํา รงชี วิ ต การวางแผนออมเงิน และประเด็นด้ า นการเสียภาษี
เนืองจากปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันจึงก่อให้ เกิดผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ด้ านการเงินให้ มีระบบ ส่งผลถึงการใช้ จ่ายทีไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต
ประกันชีวิตจึงเป็ นทางเลือกอีกทางหนึงทีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนเมือเกิด
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ทีได้ ทาํ ประกันภัยไว้ โดยการเฉลียหรือการกระจายความ
เสียหายไปยังสมาชิ กทีทําประกันภัย โดยมีบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้ ทาํ หน้ าทีเก็บเบียประกันและ
ชดใช้ ค่าสินไหมให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามทีระบุไว้ ในสัญญา โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี คือผู้รับประกัน (Insurer) ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) และ
ผู้ รั บผลประโยชน์ (Beneficiary) เป็ นต้ น การทํา ประกัน จึ งเป็ นสัญ ญาทีตอบแทนถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย โดยคู่ สัญญาต่ างมี หน้ า ที ทีต้ องรั บผิดชอบต่ อกัน ผู้ รับประกันจั กต้ องคุ้ มครองผู้ เ อา
ประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมือมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึน โดยชดเชยตามรายละเอียด
ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันก็มีหน้ าทีชําระเบียประกันตามทีระบุในสัญญาเพื อให้ ความคุ้มครอง
เป็ นไปอย่างต่อเนือง
การประกันชีวิตเป็ นการประกันภัยทีจ่ายเงินตามการทรงชีพหรือมรณกรรมของบุคคล
หนึง (ผู้เอาประกันภัย) โดยการเฉลียความเสียงภัยอันเนืองจากการเสียชีวิต การสูยเสียอวัยวะ
การทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ หลังวัยเกษียณอายุของบุคคลหนึงไปยั งบุคคลอืนๆ ซึงมี
ลั กษณะของความเสียงภั ยทีคล้ า ยคลึ งกัน เพื อเป็ นการบรรเทาความเดื อดร้ อนให้ กับบุ คคลที
ประสบกับความเสียหายและให้ บุคคลเหล่านัน มีสถานภาพทางการเงินกลับคืนสู่หรือใกล้ เคียง
สภาพเดิม นอกจากนันการประกันชีวิตยังมีส่วนของการออมทรัพย์อีกด้ วย ดังเช่นในกรณีทผูี ้ เอา
ประกันภัยซื อความคุ้ มครองในแบบสะสมทรั พย์ ผลตอบแทนทีได้ รับจากการมีชีวิตอยู่ จนครบ
สัญญาในส่วนของความคุ้มครองของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้ จริง (pure endowment)
ถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึงของการออมทรัพย์
. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์
2. เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิตได้ แก่ อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต
แบบสะสมทรัพย์
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. เพื อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จ จัยด้ านประชาการศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ทส่ี งผลให้ การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์แตกต่างกัน
4.ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิตได้ แก่ อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุนของการเลือกใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต
แบบสะสมทรัพย์
. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที ปั จจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันได้ แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์
. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
. เป็ นแนวทางให้ แก่สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยนําไปพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ให้
เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า
. เป็ นแนวทางการนําข้ อมูลหรือผลการวิจัยไปต่อยอดในการศึกษาการวิเคราะห์การ
ลงทุนในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ประชากรและตัวอย่าง
บุคคลทัวไปในวัยทํางานซึงไม่ทราบจํานวนประชากร ตั วอย่างสําหรับงานวิจัยนีเลือก
เฉพาะบุคคลทัวไปในวัยทํางานทีทําประกันชีวิตขนาดตัวอย่างได้ จากการแทนค่าสูตรของคอแครน
(Cochran,
) แบบไม่ทราบจํานวนประชากรได้ ตัวอย่างมาประมาณ
คน
5.2 ตัวแปรทีใช้
- ตัวแปรอิสระ ตัวแปร คือ
). ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
). ตัวแปรปั จจัยการวิ เคราะห์ การลงทุ นในแผนประกันชี วิ ต ประกอบด้ วย อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน ความเสียงในการลงทุน
- ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
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. ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitive research) ทีมีรูปแบบการวิ จัยโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) จํา นวน 400 ชุ ด โดยออกแบบสอบถามครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ที
ต้ องการวิจัย และแบ่งเป็ น ส่วน ดังนี
ส่ ว นที ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ส่ ว นที ข้ อ มู ลเกียวกับ แผนประกัน ชี วิ ต เป็ นคํา ถามให้ เ ลื อ กตอบแบบ เช็ค ลิ ส ต์
(Checklist)
ส่วนที ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิต ซึงแบบสอบถามในส่วนนีมี
คําตอบให้ เลือก ระดับตามเกณฑ์การประเมินของ Likert
ส่วนที การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึงแบบสอบถาม
ในส่วนนีมีคาํ ตอบให้ เลือก ระดับตามเกณฑ์การประเมินของ Likert คือ มากทีสุด มาก ปาน
กลาง น้ อย น้ อยทีสุด มีเกณฑ์การให้ คะแนนข้ อคําตอบ ดังนี
มากทีสุด
ให้ ค่านําหนักเท่ากับ
5
มาก
ให้ ค่านําหนักเท่ากับ
4
ปานกลาง
ให้ ค่านําหนักเท่ากับ
3
น้ อย
ให้ ค่านําหนักเท่ากับ
2
น้ อยทีสุด
ให้ ค่านําหนักเท่ากับ
1
การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลียตามเกณฑ์การประเมินของ Likert ดังนี
=

คะแนนสูงสุดିคะแนนตําสุด
จํานวนชันทีแบ่ง
ହିଵ

=
ହ
= 0.80
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี
คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง ปัจจัยนันมีความสําคัญมากทีสุด
คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง ปัจจัยนันมีความสําคัญมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง ปัจจัยนันมีความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง ปัจจัยนันมีความสําคัญน้ อย
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง ปัจจัยนันมีความสําคัญน้ อยทีสุด
ส่วนที 5 ข้ อเสนอแนะอืน เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
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. ผลการศึกษา
ส่วนที 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มี อายุ 41 – 50 ปี มี
สถานภาพสมรส มีร ะดับ การศึกษาปริ ญ ญาตรี มีอ าชี พข้ า ราชการ ส่วนใหญ่ มีร ายได้ 60,001 –
90,000 บาท
ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับแบบประกันชีวิต
ผลการศึกษา พบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจาํ นวนวงเงินทีคุ้มครองชีวิต 100,000 –
500,000 บาท มีค่าเบียประกันทีส่งรวมต่อปี โดยเฉลียมีจาํ นวนวงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ส่วน
ใหญ่ มีระยะเวลาคุ้มครองโดยเฉลียมากกว่า 15 ปี จํานวน และส่วนใหญ่มีผ้ ูมีส่วนร่วมในการเลือก
ซือบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทตัี ดสินใจด้ วยตัวเอง
ส่วนที ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิต
ผลการศึกษา พบว่า คิดเห็นเกียวกับปั จจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันชีวิต
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็ นรายด้ าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่
ด้ านอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ ด้ านความเสียงในการลงทุน
อยู่ในระดับมากทีสุด ตามลําดับ
ส่วนที การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ผลการศึกษา พบว่า การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด แยกเป็ นรายข้ อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับความต้ องการ
ของท่านโดยการพิจารณาจากปัจจัยพืนฐานของแบบประกันชีวิตอยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างทีต้ องการออมเงินระยะยาวในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์อยู่ในระดับมากทีสุด และ ท่านคิดว่าการกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกทําประกัน ชีวิต
แบบสะสมทรัพย์มีเหตุผลสําคัญประการหนึงคือต้ องการนําสิทธิไปลดหย่อนจากภาษีอยู่ในระดับ
มากทีสุด ตามลําดับ
ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
เพศทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
อายุทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
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สถานภาพทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
อาชีพทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
รายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ นทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
สมมติฐานที 2 ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันได้ แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ พบว่าปั จจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้ านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อ
การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
. อภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยเรื อง ปั จจั ยทีส่งผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การผลิ ตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ ดังนี
สมมติฐานที 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แตกต่างกัน
เพศทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยกมล
ภัทร นิยมนา (
) ได้ ศึกษาเรื อง“ปั จจัยในการเลือกซือประกันชีวิตของผู้บริ โภคในเขตเท
คบาลนคร นครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่ าจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ เพศ อาชีพ
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ โรคทางพันธุกรรมทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจัย จิราภรณ์ ธิศาลา(
)ได้
ศึ ก ษารื อง “ความต้ องการการทําประกัน ชีวิ ตของผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิ ลา”กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า .ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุทต่ี างกัน มีความต้ องการการทําประกัน
ชีวิตของผู้สูงอายุแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ทีแตกต่างกัน มี
ความต้ องการการทําประกันชีวิตของผู้สงู อายุ ไม่แตกต่างกัน
อายุทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรั พย์แตกต่างกัน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจั ย พั สวี
ไข่มุกข์ (
) ได้ ศึกษาเรือง”ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประกันชีวิตของข้ าราชการครูใน
สังกัดสํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยด้ านประชากรศาสตร์พบว่า อายุ และ
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ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือประกันชีวิตของข้ าราชการครู อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.05
สถานภาพทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยกุล
เชษฐ์ วัฒนผล (2556 ) ได้ ทาํ ศึกษาเรื องความไว้ วางใจต่อการซือประกันชีวิตของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ของผู้ สูง อายุ วั ย เกษี ย ณในเขตบางคอแหลม การทดสอบสมมติฐานพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพมีผลต่อความไว้ วางใจต่อการ
ซือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษี ยณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
โดยปั จจัยด้ านบุคคล เพศ รายได้ ระดับการศึกษาและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความ
แตกต่างของความไว้ วางใจต่อการเลือกซือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษียณ
ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์
ประกัน ชี วิตแบบสะสมทรั พย์แ ตกต่ างกัน อย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ที 0.05 ซึ งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยภัทรฎา โสภาสิทธิ (
) ได้ ศึกษาเรือง “พฤติกรรมและปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้
ประกัน ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ บริ ษั ท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) ในเขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร” ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ยด้ า นประชากรศาสตร์ ต่า งกัน ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลียต่อครอบครัว รายจ่าย
เฉลียต่อครอบครัว ลักษณะการออมเงินและงานอดิเรกทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกใช้ ประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .
อาชีพทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยจุฑามาศ
วาชิ ต พล (2556) ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื องการตั ด สิ น ใจการทํ า ประกั น ชี วิ ต ในรู ป แบบ
BANCASSURANCEของคนในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ สถานภาพ
และอาชีพทีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้ า(Brandloyalty)ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที .
รายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ นทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที 0.05 ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยจิราพงษ์ พงษ์เกษมสมบัติ (
) ได้ ศึกษาเรือง“ปัจจัยส่วนบุคคลเกียวกับ
การเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิ จั ยสรุ ป พบว่ า ผู้ เอา
ประกันภัยทีมีอายุต่างกัน ผู้เอาประกันภัยทีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน ผู้เอาประกันภัยทีมีอาชีพ
ต่างกัน ผู้เอาประกันภัยทีมีระดับการศึกษาต่างกัน และผู้เอาประกันภัยทีมีรายได้ เฉลียต่างกัน ซึงมี
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ผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิต ยกเว้ นผู้เอาประกันภัยทีมีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิต
สมมติฐานที 2 ปัจจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกันได้ แก่ อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุน ความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ พบว่าปั จจัยการวิเคราะห์การลงทุนในแผนประกัน ด้ านความเสียงในการลงทุน ส่งผลต่อ
การเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ซึง
) ได้ ทาํ การศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อการทํา
สอดคล้ องกับงานวิจัยของมาลินี เชษฐโชติศักดิ (
ประกั น ชี วิ ต ในประเทศไทย ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ การทํา ประกั น ชี วิ ต ในกรณี จํา นวน
กรมธรรม์และมูลค่าเบียประกันชีวิต พบว่าจํานวนประชากร อัตราการตาย จํานวนตัวแทนประกัน
ชีวิตและจํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตเมือปี ก่อน หรือจํานวนมูลค่าเบียประกันชีวิตเมือปี ก่อน มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจทํา ประกั น ชี วิ ต ทีระดั บ ความเชื อมั นที เปอร์ เ ซ็น ต์ และค่ า Coefficient of
Determination (IR-Square) . เปอร์ เซ็นต์ ส่วนปั จจัยทีมีผลต่อจํานวนกรมธรรม์มากทีสุดคือ
จํานวนประชากร รองลงมาคือ อัตราการตาย จํานวนตัวแทนประกันชีวิต และจํานวนกรมธรรมปี
ก่อนตามลําดับ ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อมูลค่าเบียประกันชีวิตมากทีสุดคือ จํานวนประชากร อัตราการ
ตาย มูลค่าเบียประกันชีวิต และจํานวนตัวแทนประกันชีวิตตามลําดับ
. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
. ผลการวิ จั ยทีได้ ค้น พบในหลั ก การทํา ประกัน ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ ในครั งนี ไม่
คน โดยแนะนําให้ เ ก็บ
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ เนื องจากกําหนดไว้
คน แต่ เก็บได้
แบบสอบถามเพิมเพือให้ ได้ ข้อมูลทีครอบคลุมกว่านี
2. ควรศึกษาปั จจัยอืนทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรั พย์
ทีผู้ วิ จั ยไม่ ได้ ร วมไว้ ใ นแบบจํา ลอง เนื องจากในปั จ จุ บั น รู ป แบบของกรมธรรม์ มีห ลากหลาย
รูปแบบและเหตุผลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของประชาชนอาจ
มีได้ หลายปัจจัยมากขึน
3. ในทําวิจัยครั งต่อไป ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผู้บริ โภคในพื นทีอืน
นอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นจาก
ตั ว แทนและนายหน้ าขายประกั น ชี วิ ต ร่ ว มด้ ว ยเพื อให้ ได้ ข้ อ มู ล ที มี ป ระโยชน์ ที มี มุ ม มองที
หลากหลายมากขึน
4. ควรศึกษาถึงปั จจัยทีสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าหรือบริษัท เพราะหากมีการกักดี
ต่อบริษัทแล้ ว ผู้บริโภคอาจมีการแนะนําต่อแบบปากต่อปาก ซึงถือเป็ นแหล่งข้ อมูลหนึงทีผู้บริโภค
ได้ รับรู้ข่าวสารเกียวกับประกันชีวิต โดยจะสร้ างผลดีให้ กบั ผู้ประกอบการต่อไป
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5. ควรมีการศึ กษาปั จจั ยทีส่ งผลต่ อการเลื อกใช้ บริ การผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิ ต แบบ
สะสมทรัพย์ ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกค้ า และเพือให้
ผลการวิจัยทางด้ านปั จจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มี
ความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
. กิตติกรรมประกาศ
งานค้ น คว้ า อิสระเรื อง “การศึ ก ษาปั จ จั ยทีส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกัน ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ ” ครั งนี สํา เร็จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอือชนะจิต อาจารย์ทปรึ
ี กษาผู้ซึงให้ ความรู้ด้านวิชาการ ข้ อคิด คําแนะนํา
ทีเป็ นประโยชน์ คําปรึกษา พร้ อมทังตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ องจนการค้ นคว้ าฉบับนีสําเร็จสมบูรณ์ได้
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ทีนี
ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
ทีกรุณารั บเป็ นประธานกรรมการสอบวิจัย ให้ คาํ แนะนํา แก้ ไข ตรวจสอบการวิจัยครังนีจนเสร็จ
สมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณพ่ อ คุ ณแม่ และครอบครั วทีให้ การสนั บสนุ นในทุ กๆด้ าน และ
เป็ นกําลังใจทีสําคัญยิง
ขอขอบพระคุณผู้จัดการและเพือนร่ วมงาน บริษัทท็อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จํากัด ทีปฏิบัติ
หน้ าทีและรั บผิดชอบงานแทนมาโดยตลอดและอีกหลายท่านทีมิได้ กล่ าวนามทีให้ การสนับสนุ น
ช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจให้ อย่างสมําเสมอ
สุดท้ ายนี งานวิจัยฉบับนีจะก่อให้ เกิดประโยชน์กับผู้ ทีมีความสนใจในการตัดสินใจ
เลือกซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และเป็ นประโยชน์แก่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต
เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการกําหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
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