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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา คือ ประชาชนในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
(multiple regression analysis) ผลการ ศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญัโดยรวมมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคลากร และใหค้วามส าคญัโดยรวมมากกบัปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องการการจดัจ าหน่าย ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์คือ ปัจจยั 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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Abstract 

This research aims to study the influences of marketing mix on life insurance 
saving in Chachoengsao Province. Research samples were 400 people. Questionnaires 
were applied for collected data. The data were analyzed by using statistic such as 
percentage, average, standard devia-tion and multiple regression analysis.  
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 The results showed that the majority of the sample population in Chachoengsao 
Province were female with age 31-40 years old, marital status, Bachelor degree 
graduated, and work at public company with income 25,001-35,000 Baht. The 
marketing mix factors that the most important were process, product and personnel. 
The overall marketing mix importance with price, distribution channel, physical 
characteristics and marketing promotion. The marketing mix factors that influence 
decision making were marketing promotion factors, and physical characteristics. 
_____________________________________________________________________ 
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บทน ำ 
 ในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้นมีความแตกต่างไปจากอดีต
อยา่งมาก กล่าวคือมีการพฒันาการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุน่ิงและรวดเร็ว ทั้งในดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสาร นวตักรรมต่างๆ เศรษฐกิจ การเงิน การคา้ รวมไปถึงสังคมและความเป็นอยู ่ 
เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที  าใหโ้ลกในปัจจุบนัแคบลง ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกนั
ไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน ส่งผลใหผู้ค้นมีการอาศยัอยูแ่บบครอบครัวเล็ก จากท่ีเคยมีการอาศยัอยู่
ร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ภาวะเศรษฐกิจของโลกด าเนินไปดว้ยความตึงเครียด ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
เพิ่มสูงข้ึน ค่าครองชีพปรับตวัสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั (ธิดารัตน์ อภิชาตินนัท ์และแพรวพรรณ มงัคลา, 
2554)  
 จะเห็นไดว้า่ผูค้นนิยมมีลูกนอ้ยลง เน่ืองจากมีการวางแผนครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน รวมถึงผูสู้งอายมีุปริมาณเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลจากความกา้วหนา้ทางการแพทยส่์งผลใหส้ถาบนั
การเงินและสมาคมนกัวางแผนการเงินแห่งประเทศไทยหนัมาใหค้วามส าคญัในการวางแผนทาง
การเงินมากยิง่ข้ึน (พฒันี ทองพึง, 2555) 
 การเปล่ียนแปลงของยคุสมยัและโครงสร้างประชากรน ามาซ่ึงความวติกกงัวลใจในการ
ด ารงชีวิตและประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุการใหค้วามส าคญัของการออม
ในระยะยาวเพือ่คุณภาพชีวิตในวยัเกษียณฉะนั้นแลว้ธุรกิจประกนัภยัจึงเขา้มามีบทบาทส าคญั และ
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยพื้นฐานสร้างความมัน่คงแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจ การจดัสรร
ลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 



 

ส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนไม่สามารถหลีกเล่ียงไดคื้อความไม่แน่นอนของชีวติ ความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ ความเส่ียงดา้นโรคภยัและความชรา รวมถึงความเส่ียงจากเหตุการณ์ไม่คาดการณ์ได ้อาจ
เกิดข้ึนไดทุ้กท่ี และทุกเวลา ในการด ารงชีวติ ซ่ึงส่งผลต่อการสูญเสียทุพพลภาพ และการสูญเสีย
ก่อนวยัอนัควร การทิ้งภาระไวก้บัครอบครัว ท าใหท้ัว่โลกไดต้ระหนกัถึงการวางแผนการด ารงชีวติ 
การวางแผนการออมเงินช่วงวยัเกษียณอาย ุและประเด็นเร่ืองการวางแผนภาษี เน่ืองจากปัญหา
ดงักล่าวในปัจจุบนัน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพราะฉะนั้นมนุษยจึ์ง
มุ่งเห็นถึงความส าคญักบัการวางแผนการเงินและการกระจายความเส่ียง ดา้นการเงินใหมี้ระบบ การ
ท าประกนัชีวติจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการวางแผนและยงัมีประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นการออม เป็นการออมเงินในรูปแบบประกนัชีวิต ซ่ึงผูเ้อาประกนัจะตอ้งมีหนา้ท่ีใน
การจ่ายเบ้ียประกนัอยา่งสม ่าเสมอ และหากผูเ้อาประกนัภยัไม่เสียชีวติ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาก็
จะไดเ้งินตน้คืนพร้อมผลตอบแทนตามเง่ือนไข ซ่ึงเป็นการออมไวเ้พื่อในวยัเกษียณ หรือออมไวเ้พื่อ
เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน 

2. ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง และความมัน่คง เป็นตวัช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่ือง
การเงินและเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อครอบครัว เน่ืองมาจากการเสียชีวติ หรือ ทุพพลภาพโดยส้ินเชิงของ
บุคคลท่ีท าประกนัชีวติ ซ่ึงก็มีรายไดส้ าหรับเล้ียงดูตนเองยามเกษียณ ผูเ้อาประกนัภยัก็สามารถมี
รายไดเ้พื่อเล้ียงชีพไปจนตลอดชีวติ 

3. ดา้นการลงทุน เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนซ้ือหลกัทรัพยอ์ยา่งหน่ึง เม่ือเทียบเคียงกบั
การฝากเงินประจ า ครบระยะการฝากเงินก็ไดรั้บผลตอบแทน เพียงแต่ ขอ้ตกลง วธีิการเง่ือนไข และ 
อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั โดยประกนัชีวติแมจ้ะไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่า เม่ือเทียบกบัการลงทุน
ประเภทอ่ืนในธนาคาร หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ก็เป็นผลตอบแทนท่ีแน่นอน และตน้ทุนไม่
เสียหาย 

4. ดา้นการไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ผูท้  าประกนัชีวติก็สามารถน าเบ้ียประกนัชีวิตไปใช้
เป็นการลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท เพื่อเป็นขอ้จูงใจต่อการซ้ือประกนัชีวติ (ภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ, 2557) 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือนของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 

 2. เพือ่ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ของ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยข์อง
ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยข์องประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
สมมุติฐำนงำนวจัิย 

1. ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จะมีการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบ
ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
ทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินใน
รูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 715,009 คน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน ในการ
ก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตร Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, 
หนา้ 184) ระเวลาในการเก็บขอ้มูล ระหวา่ง มีนาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ (independent variables) และตวัแปรตาม 
(dependent variables) ดงัต่อไปน้ี 
 ตวัแปรอิสระ (independent variables) ไดแ้ก่ 



 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 

2. ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการของ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรูปแบบสะสมทรัพย ์
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย ์
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบ
ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์
 ผลการทดสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและทดสอบ IOC โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
และทดสอบใช ้(try-out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อให้
ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficients) ของ Cronbach 
ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได ้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง  

0 ≤ α ≥ 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูงซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ในการทดสอบคร้ัง
น้ีมีค่าเท่ากบั 0.976  
 
สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. ขอ้มูลภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics 
analysis) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  1.1 ค่าร้อยละ (percentage) 

1.2 ค่าเฉล่ีย (mean) 
1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (stan-dard deviation) 



 

2. การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์
การถดถอยพหุ (multiple regres-sion analysis) เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวน 

 
สรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท  

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากรใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวมมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากกบัปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องการการจดั
จ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่
ปัจจยัดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งครบถว้นของ
กรมธรรมม์ากท่ีสุด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบัอตัรา
ผลตอบแทนน่าดึงดูดใจมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบั
พนกังานหรือตวัแทนมีความรับผดิชอบรวมถึงรักษาผลประโยชน์ใหลู้กคา้มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบัอตัราเบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัจ านวนเงินเอา
ประกนัและความคุม้ครองมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งประชากรให้
ความส าคญักบัสามารถช าระเบ้ียประกนัไดห้ลายช่องทางมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากท่ีสุด 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งประชากรใหค้วามส าคญักบัมีการใชว้ิธีการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การมอบของก านลั หรือของสมนาคุณ เม่ือมีการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมม์ากท่ีสุด 

3. การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินใน
รูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression 
analysis) พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ต ่ากวา่
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจยัดา้นอาชีพ ไดแ้ก่ นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
พนกังานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ รับจา้งทัว่ไป และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ปัจจยัดา้น



 

รายไดต่้อเดือน ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35,000 บาท 
35,001-45,000 บาท 45,001-55,000 บาท สูงกวา่ 55,000 บาท ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ไดแ้ก่ มีการใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การมอบของก านลั หรือของสมนาคุณ เม่ือมี
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรม ์มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ส่งถึงลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ มี
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ อยา่งครอบคลุม เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต มีการจดั
กิจกรรมรายการพิเศษในโอกาสหรือ ช่วงเทศกาลส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัสัมมนาต่างๆ 
ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าประกนัชีวติ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ เป็นบริษทัขนาด
ใหญ่ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ ขณะรอรับบริการ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี 
หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืม ภายในศูนยบ์ริการมีบรรยากาศท่ีดี ตกแต่งสวยงามทนัสมยั ความชดัเจนของ
ป้ายแนะน าบริการในจุดต่างๆ ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัแปร ร่วมกนัท าทายความแปรปรวนต่อการ
ตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ไดร้้อยละ 36.70  

 
กำรอภิปรำยผล 
 1. ผลการศึกษา ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรให้
ความส าคญัโดยรวมมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นกระบวนการ สอดคลอ้งกบั ประดิษฐเ์พชร แซ่ตั้ง 
(2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพยข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินใน
รูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบประกนัชีวติ
แบบสะสมทรัพยใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินในรูปแบบ
ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบ
สะสมทรัพยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันั้นบริษทัควรให้
ความส าคญักบัการใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การมอบของก านลั หรือของ
สมนาคุณ เม่ือมีการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม ์มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารส่งถึงลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ มี



 

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ อยา่งครอบคลุม เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต มีการจดั
กิจกรรมรายการพิเศษในโอกาสหรือ ช่วงเทศกาลส าคญั  

2. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันั้นบริษทัจึงควรให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของบริษทั การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั อาคารสถานท่ี หรือบรรยากาศ
ภายในบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายประกนัชีวติ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความน่าเช่ือถือ และความมัน่คง
ของบริษทั ท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่สายตาของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ภายใน ก็เป็นส่ิงจ าเป็น เพราะโดยทัว่ไปแลว้ ขั้นตอนในการท าประกนัชีวติ จะตอ้งใช้
ระยะเวลา ลูกคา้จะตอ้งรอพนกังานด าเนินการ รวมถึงการรอคิวในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ ดว้ย 
การมีส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน จะยิ่งช่วยให้
ช่วงเวลาในการรอของลูกคา้ดีข้ึน ลูกคา้อาจรู้สึกผอ่นคลายกบัส่ิงอ านวยความสะดวกจากท่ีทาง
บริษทัจดัหามาให ้ความชดัเจนของป้ายแนะน าบริการในจุดต่างๆ จะช่วยใหลู้กคา้สามารถท า
ธุรกรรมไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน จึงเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
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