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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพทัว่ ไปของทัศนคติ ต่อการประกันชี วิต และ
คุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2)
ความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการประกันชี วิต และคุณค่าตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตผ่ า น
ธนาคารกรุ ง ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ก ารวิ จัย เชิ ง สํ า รวจและใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่เคยซื้ อประกันชีวิต
ผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วง
อายุ 41-50 ปี ระดับ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพสมรส โดยส่ ว นมากมี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ 1 ทั ศ นคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ผ่ า น
ธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ดา้ นความรู ้ความ
เข้าใจและความรู ้สึก และสมมติฐานข้อ 2 คุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชี วิตผ่าน
ธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสําคัญที่ ระดับ 0.01 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ้จกั ตรา
สิ นค้า ด้านรับรู ้ตราสิ นค้าและด้านความเชื่อมโยงตราสิ นค้า
คําสํ าคัญ: ทัศนคติ, คุณค่าตราสิ นค้า, ตัดสิ นใจซื้อ,ประกันชีวิต, ธนาคารกรุ งไทย
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to investigate the general state of The attitude towards life
insurance factors, The brand equity and Decision to buy Krungthai bank’s life insurance of people in
Bangkok area. (2) to investigate the relationship between The attitude towards life insurance factors, The
brand equity and Decision to buy Krungthai bank’s life insurance of people in Bangkok area. The study was
a quantitative research by surveys and data was collected by questionnaires. The sample consisted of 400
Krungthai bank customers in Bangkok Metropolitan area. Descriptive statistics were frequency, percentage,
mean, and standard deviation and Inferential statistic was multiple liner regression.
The research result finds that Most respondents were female, aged between 41 – 50 years, held a
bachelor degree, had married marital status. The most respondents employed as private company employees
and had average monthly income over 50,000 baht.
The result of hypothesis testing number 1 shows that The attitude towards life insurance factors
decision to buy Krungthai bank’s life insurance of people in Bangkok area at the statistical significance
level 0.01 in 2 fields are cognitive component and affective component, And the result of hypothesis testing
number 2 shows that The brand equity influences decision to buy Krungthai bank’s life insurance of people
in Bangkok area at the statistical significance level 0.01 in 3 fields are brand awareness, perceived quality
and brand associations.
Keywords: Attitude, Brand equity, Decision to buy, Life insurance, Krungthai bank
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาวิจัย
การพัฒนาประเทศให้ดีน้ นั ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆองค์ประกอบ เช่นบุคลากร
การเงิน เป็ นต้น โดยประเทศไทยนั้นเรี ยกได้วา่ เป็ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ปัจจัยที่เป็ นส่ วนสําคัญที่จะช่วยใน
การขับเคลื่อนประเทศไปได้น้ นั คือ แหล่งเงินทุน เงินที่จะได้มาจํานวนมากนั้นส่ วนใหญ่มาจากการออมเงิน
ของประชาชน ซึ่ งสามารถนํามาเป็ นแหล่งเงินทุนสําคัญที่จะพัฒนาประเทศของเราได้ เพื่อเป็ นการยกระดับ
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ฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีนิสัยรักการออม ทําให้เศรษฐกิจของเรามีเสถียรภาพ
มากยิง่ ขึ้น การทําประกันจึงเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญอย่างยิง่
เนื่ องจากการใช้ชีวิตในปั จจุบนั ของมนุ ษย์น้ นั ย่อมอยู่บนความเสี่ ยงที่ไม่อาจสามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อร่ างกาย ชีวิต สุ ขภาพ ทรัพย์สิน ซึ่ ง
อาจจะกระทบต่ออาชี พการงาน และครอบครัว รวมถึงเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต มนุ ษ ย์เราจึ ง เริ่ ม หันมาทํา ประกันชี วิตมากขึ้นเพื่ อเป็ นค่า ใช้จ่า ยยามเจ็ บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น เพื่ อเป็ นค่ า
รักษาพยาบาล การทําประกันชีวิตจึงมีบทบาทเข้ามาทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปในแต่ละวันกรณี นอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันชีวิตจึงเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาํ คัญมาก
ประกันนอกจากจะคุม้ ครองชี วิตแล้วยังเป็ นตัวช่วยในการจัดการด้านการเงินให้กบั เราอีกด้วย การ
เลือกซื้อประกันชีวิตก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินให้กบั เราได้ นอกจากนี้ประกันชีวิตยังสามารถนํา
เบี้ยประกันที่ชาํ ระไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นแล้วว่าประกันชีวิตนั้นมีบทบาทสําคัญและ
เพื่อเป็ นการสนับสนุ นส่ งเสริ มการทําประกันชี วิตของประชาชน จากข้อมูลดังกล่าวและความสนใจของ
ผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต ผูว้ ิจยั จึงทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต ซึ่ งในปั จจุบนั ธุ รกิจนี้มีการแข่งขันสู งมาก และคาดว่าจะสู งขึ้นอีกในอนาคต ผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทย ในเขต
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตและคุณค่าตราสิ นค้าที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจในเรื่ องการประกันชีวิตสามารถนํา
ข้อมูลจากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ หรื อ ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้เหมาะสมกับกิจการงานประกัน
ชีวิต รวมไปถึงการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างในการประกันชีวิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน ตลอดจนพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพทัว่ ไปของทัศนคติ ต่อการประกันชี วิต คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติต่อการประกันชีวิต และคุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่เคยซื้ อประกันชีวิตในเขตกรุ งเทพมหานครทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยอ้างอิงจากสํานักทะเบียนกลางตามจํานวนสถิติประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ

4
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 5,569,644 คน (สํานักทะเบียนกลาง, 2561) 2)ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาทัศนคติต่อการประกันชี วิต และคุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตผ่าน
ธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (survey research) โดยมี ตวั แปรที่ สนใจ
ศึกษา 1 ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม 2 คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่
ด้านรู ้จกั สิ นค้า ด้านรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร 3. ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ทําการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิ งหาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิ งวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้ งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึ กษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภค คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
และการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประกันชีวิต คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวิตของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการประกันชี วิต
ได้ทราบถึงทัศนคติ ต่อการประกันชี วิต คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ และสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.ประกันชี วิต หมายถึง สัญญาระหว่างผูใ้ ห้ประกัน ซึ่ งมักเป็ นบริ ษทั ประกันชี วิต กับผูเ้ อาประกัน
โดยผูเ้ อาประกันต้องชําระเบี้ยประกันให้ผูร้ ั บประกัน หากผูเ้ อาประกันเกิดเสี ยชี วิตขณะที่กรมธรรม์มีผล
บังคับ บริ ษทั ประกันจะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เรี ยกว่าเงินสิ นไหม
2.ผูเ้ อาประกัน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคุม้ ครองจากกรมธรรม์ ตลอดจนมีหน้าที่ชาํ ระเบี้ยประกัน
3.ค่าเบี้ยประกัน หมายถึง จํานวนเงินที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องชําระให้แก่ผรู ้ ับประกันภัยตามสัญญา
เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรื อค่าสิ นไหมทดแทน เมื่อตนเสี ยชีวิตหรื อได้รับความเสี ยหายตามชนิ ดของ
ภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้
แนวคิดและทฤษฎี
1.ทัศนคติ เป็ นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากอีกแนวทางหนึ่ ง และคํานี้ ถูกใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ทัศนคติ อธิ บายได้ง่ายๆคือความคิด และความรู ้ สึกกับคนรอบข้างรวมถึงวัตถุ หรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจน
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สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติน้ นั มีมาจาก ความเชื่อที่อาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็ น
เพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และเป็ นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบอะไร
ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู ้สึก และความเชื่อ หรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้ม
ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมโต้ต อบในทางใดทางหนึ่ ง ต่ อ เป้ า หมายของทัศ นคติ น้ ัน ทัศ นคติ เ ป็ นเรื่ อ งของจิ ต ใจ
ความรู ้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลที่มีต่อข้อมูล และการเปิ ดรับของสถานการณ์ที่ได้รับมา
ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั เชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติน้ นั มีผลให้เกิดการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้วา่
ทัศนคติ ประกอบไปด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้สึกออกมาทางพฤติกรรม ทัศนคติ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ 1. ส่ วนของความเข้าใจ หมายถึง ความรู ้ การรับรู ้ และความเชื่อถือ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมีต่อ
ความคิดหรื อความเข้าใจเป็ น ก็คือความรู ้ และการรับรู ้จากสิ่ งที่ได้รับ จากประสบการณ์โดยตรง และข้อมูลที่
ต่าง ๆ ซึ่งความรู ้น้ ี ส่งผลกระทบต่อการรับรู ้นนั่ คือความเชื่อถือ หมายถึง สภาพจิตใจที่สะท้อนความรู ้เฉพาะ
ของบุคคลที่มีการประเมินว่าเกี่ยวกับความคิด ซึ่งก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติ หรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่าง
นําไปสู่ ผลลัพธ์ต่างกัน 2. ส่ วนของความรู ้สึก หมายถึง สะท้อนถึงอารมณ์ หรื อความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มีผล
ต่อความคิด อารมณ์ และความรู ้สึก ซึ่ งเกิดโดยธรรมชาติ ประเมินได้จากทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยให้
คะแนนความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ดีหรื อเลว เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย โดยสภาพอารมณ์จะเพิ่มขึ้นตาม
ประสบการณ์ ซึ่ ง ประสบการณ์ จะมี ผลกระทบด้า นจิ ตใจส่ ง ผลต่ อทัศ นคติ ต่อสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง 3.ส่ วนของ
พฤติกรรม หมายถึง สิ่ งที่สะท้อนถึงความน่ าจะเป็ น แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ งต่อทัศนคติที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะซื้ อรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึง
พฤติกรรม และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคด้วยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ ้ื อสามารถนําไปใช้เพื่อประเมิ น
ความน่าจะเป็ นของการซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค สร้อยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ (2541) ได้กล่าวไว้
ว่าทัศนคติ คือ การผสมผสานระหว่างความคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้ และความรู ้สึกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ต่อสถานการณ์ หนึ่ งสถานการณ์ใด ซึ่ งออกมาในทางที่ยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บก็ได้ และ
ความรู ้สึกเหล่านี้มีอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
2.คุณค่าของตราสิ นค้า หมายถึง ตราหรื อยีห่ ้อของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่าสิ นค้านั้นมีคุณค่าเป็ น
ตราที่ผบู ้ ริ โภคนั้นมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้า และชื่นชอบในตราสิ นค้านั้น การสร้างตราสิ นค้าให้มีคุณค่านั้น
สามารถทําได้จากสร้างความประทับใจในคุณภาพของตราสิ นค้า กล่าวคือ การที่ผบู ้ ริ โภคนั้นสามารถรับรู ้ได้
ถึ ง คุ ณภาพทุ ก ๆ อย่า งของสิ นค้า หรื อบริ ก ารแล้วทํา ให้เกิ ดความประทับ ใจในสิ นค้า หรื อบริ ก ารนั้น ๆ
ปั จจุบนั อาจกล่าวได้ว่าตราสิ นค้านั้นได้กลายไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคไปแล้วโดย
บริ ษทั หรื อห้างร้านต่าง ๆ นั้นก็ได้มีการจัดทําตราสิ นค้าที่มีชื่อและสัญลักษณ์ของตัวเองที่มีลกั ษณะที่มีโดด
เด่น จดจําง่าย เช่น โลโก้ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผขู ้ ายใช้ระบุสินค้า และบริ การ
ของตนเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อแยกให้เห็นว่าสิ นค้า และบริ การของตนเองนั้นแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
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และทําการนําเสนอเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อที่ว่าผูข้ ายนั้นจะสามารถหาประโยชน์ต่าง ๆ จากตลาด
และทําเงินได้อีกด้วย โดยองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้ามี 4 ด้านดังนี้ 1. ด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า คือการ
จดจําภาพตราสิ นค้าหรื อระลึกถึงตราสิ นค้านั้นได้ซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
เพราะถ้าเมื่อไหร่ ที่ผูบ้ ริ โภคเกิดความตระหนักรู ้ในตราสิ นค้านั้นแล้วผูบ้ ริ โภคก็จะเกิดความคุน้ เคยในตรา
สิ นค้านั้น 2. ด้านการรับรู ้ต่อคุณภาพตราสิ นค้า หมายถึง ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่รับรู ้ถึงคุณภาพที่เหนื อกว่า
ของสิ นค้าหรื อบริ การคู่แข่ง โดยจะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลในการใช้งาน หรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้น
ๆ มากกว่าสิ่ งอื่ นใด คุณภาพที่ ถูกรั บรู ้ ได้น้ ันจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความพึงพอใจในสิ นค้า 3. ด้านความ
เชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับตราสิ นค้าเข้ากับความทรงจําของผูบ้ ริ โภค หรื อ
การเปิ ดรั บ การสื่ อสารของผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า นั้นจะแข็ง แกร่ ง มากขึ้ นหากได้รั บ การ
สนับสนุนจากสื่ อสารการตลาด 4. ด้านความภักดีในตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความยึดมัน่ ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อ
ตราสิ นค้า ความภักดีที่มีต่อตราสิ นค้าเป็ นองค์ประกอบที่มีคุณค่าของตราสิ นค้า ที่ถือได้ว่าสําคัญที่สุดของ
คุณค่าตราสิ นค้า เคลเลอร์ (Keller, 1998) ได้กล่าวไว้วา่ ตราสิ นค้านั้นเป็ นพื้นฐานของคุณค่าตราสิ นค้าที่เป็ นที่
ยอมรั บ อย่า งแพร่ หลายว่า มี ค วามสํา คัญทั้ง ทางด้า นธุ รกิ จ และทางด้า นวิ ช าการโดยมี แรงจู ง ใจมากจาก
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดนี้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แรงจูงใจได้แก่ แรงจูงใจทางด้านการเงิน เป็ นการประเมิน
คุณค่าตราสิ นค้าเพื่อจุดมุ่งหมายทางด้านการเงินการบัญชีในลักษณะที่ตราสิ นค้าเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าของ
บริ ษทั และแรงจูงใจทางด้านกลยุทธ์ซ่ ึงสามารถทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กรณัฏฐ์ นรที ทาน (2559) ศึ กษาเรื่ องการศึ กษาคุณค่าตราสิ นค้า และความไว้วางใจที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษา
คุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ผ่ า นธนาคารพาณิ ชย์ ข องผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ซื้ อ
ประกันชี วิตเพื่อสร้างหลักประกันชี วิตให้ครอบครัวและซื้ อผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพานิ ชย์ 1 กรมธรรม์ มีเบี้ย
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 10,001-30,000 บาท ตัดสิ นใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยตัวเอง และรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารประกันชี วิตจากตัวแทนจําหน่ าย มี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าในแต่ละด้าน ความ
ไว้วางใจ และการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก
พงศธร สุ ทธิ พงษ์ (2552) การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อประกันชี วิต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อประกันชีวิตยีห่ อ้ AIA ประกันชีวิตยี่ห้อ
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ไทยประกันชี วิต และประกันชี วิตยี่ห้อเมืองไทยประกันชี วิต ผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมี
สถานภาพสมรสมากกว่าร้อยละ 53.00 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีรายได้เฉลี่ยส่ วนบุคคลต่อเดือน 25,001-35,000
บาท การศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรี ม ากกว่า ครึ่ งและพบว่า อาชี พ ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มี จ าํ นวนสู ง สุ ด 2.
พฤติกรรมการใช้ประกันชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้ประกันชีวิตยีห่ อ้ ไทยประกันชีวิต
เป็ นหลัก 3. ด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของประกันชีวิตด้านผลิตภัณฑ์
พบว่าบริ ษทั ประกันชีวิตยี่ห้อไทยประกันชีวิตมีคะแนนในลําดับสู งสุ ด (เมื่อเทียบทั้ง 3 ยี่ห้อ) ประกอบไปด้วย
เรื่ องมีกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลายแบบ เรื่ องมีความน่าเชื่อถือสู ง เรื่ องมีความมัน่ คงทางการเงินสู ง เรื่ องมีความ
ยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด และเรื่ องมีกรมธรรม์ที่รองรับกลุ่มเด็กเป็ นพิเศษ เรื่ องมีการช่วยเหลือสังคม
อยูเ่ ป็ นประจําปัจจัยด้านราคา พบว่า บริ ษทั ประกันชีวิตยีห่ อ้ ไทยประกันชีวิตมีคะแนนในลําดับสู งสุ ด
นางสาวภัทรฎา โสภาสิ ทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ในเขตบางแคกรุ งเทพมหานคร. ผลการศึ กษา
พบว่า ปั จจัยในการสร้างตราสิ นค้า ผูม้ าใช้บริ การธุ รกรรมของธนาคารกรุ งเทพมี ความเห็ นด้วยใน 4 ด้านคือ
ปั จจัยคุณภาพถัดมาคือ ด้านความแตกต่าง ด้านความต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ ด้านวิวฒั นาการยกเว้นด้านสนับสนุนมี
ความคิดเห็นไม่แน่ ใจเท่านั้น ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ พบว่าวัตถุประสงค์ใน
การเลือกซื้อ คือกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวงเงินคุม้ ครองชีวิตส่ วนใหญ่ต่าํ กว่า 100,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ส่ วนใหญ่ 1-5 ปี ตัดสิ นใจทําประกันชีวิตเพราะต้องการออมเงินระยะยาวและเป็ นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และ
คิดจะทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า สิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคือชื่อเสี ยงบริ ษทั
เกรี ยงไกร ธนากรไพศาล (2555) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิ ชย์ งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกค้าในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทน และผ่านธนาคารพาณิ ชย์
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละช่องทาง ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 30 - 39 ปี เป็ นเพศหญิง ตัวอย่างที่ซ้ือกรมธรรม์ผ่านตัวแทนมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด
ส่ ว นตัว อย่า งที่ ซ้ื อ กรมธรรม์ผ่า นธนาคารพาณิ ชย์มีอ าชี พ ทํา ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มากที่ สุ ด ตัว อย่า งทั้ง สองกลุ่ มมี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 20,001 – 40,000 บาท
วิลาวัณย์ พรหมสุ วรรณ์ (2554) ศึกษาเรื่ องทัศนคติและความพึงพอใจโดยรวมต่อการซื้อกรมธรรม์ผ่าน
ทางเทเลมาร์ เก็ตติ้งกับ บมจ.ไทยพาณิ ชย์นิวยอร์ คไลฟ์ ประกันชีวิตของผูเ้ อาประกันในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การวิเคราะห์พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี เป็ นข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ รายได้ฉลี่ ย
20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ การลูกค้า ด้านพนักงานขาย และด้านการ
ส่ งมอบกรมธรรม์ มีความภักดีต่อการทําประกันชีวิตกับ บมจ.ไทยพานิชนิวยอร์ค
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อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน นิวตั น์ สวัสดิ์แก้ว พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลักษณ์ เทพวาริ นทร์ จิตกรี บุญ
โชต ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันชี วิตกับ บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ผลการ
วิ เ คราะห์ พ บว่า ปั จ จัยที่ มีผลต่ อ การตัด สิ นใจในการเลื อ กทํา ประกันชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในด้านผลิตภัณฑ์(รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการทําประกัน ด้านชื่ อเสี ยงและความมัน่ คง ด้านการให้บริ การตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการ
ชําระเบี้ยประกัน กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา
จํากัด (มหาชน)

กรอบแนวความคิด
ทัศนคติต่อการประกันชีวิต
-ความรู ้ ความเข้าใจ
-ความรู ้สึก
-พฤติกรรม
คุณค่าตราสินค้า

การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร

-รู ้จกั ตราสิ นค้า
-รับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
-ความเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า
-ความภักดีต่อตราสิ นค้า

สมมติฐานการวิจัย
1.ทัศนคติต่อการประกันชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.คุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั แบ่งตามหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่เคยซื้ อประกันชีวิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยอ้างอิงจากสํานักทะเบียนกลางตามจํานวนสถิติประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 5,569,644 คน (สํานักทะเบียนกลาง, 2561)
2. ขอบเขตด้า นเนื้ อหา การศึ ก ษาทัศ นคติ และคุ ณค่ า ตราสิ นค้า ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) โดยมีตวั
แปรที่สนใจศึกษา ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1) ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม
2) คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านรู ้จกั สิ นค้า ด้านรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า ด้านความเชื่ อมโยงต่ อตรา
สิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ทําการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผตู ้ อบแบบสอบถามจํานวน
400 คน ผลการวิเคราะห์พบว่าเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเกือบครึ่ งระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานะสมรสอาชีพส่ วนมากเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของทัศนคติ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการประกันชีวิตด้านความรู ้ความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก โดยพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ จะเห็นว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อคําถาม ซึ่ง
บริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั เป็ นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการเข้าใจเงื่อนไขใน
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กรมธรรม์ รองลงมาคือเข้าใจผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ รองลงมาคือมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประกันชีวติ เป็ นอย่างดี และตัวแทนประกันชีวิตมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ สามารถให้คาํ ปรึ กษาได้เป็ นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นคุณค่าตราสิ นค้า ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าด้านรู ้จกั ตราสิ นค้า อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยพิจารณา
รายละเอียดต่าง ๆ จะเห็นว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อคําถาม ซึ่งธนาคารกรุ งไทยเป็ น
ธนาคารที่มีช่ือเสี ยงในสังคมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสามารถแยกผลิตภัณฑ์ธนาคารกรุ งไทยออกจาก
ธนาคารอื่นได้ รองลงมาคือสามารถจดจําผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุ งไทยได้ และสามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์
ของธนาคารกรุ งไทยจากสื่ อต่างๆเป็ นประจํามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้อ ผลรวมระดับความคิดเห็นต่อระดับ
ความคิดเห็นการตัดสิ นใจซื้อแปรผลอยูใ่ นระดับความสําคัญมากโดยพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือข้อท่านสอบถามบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับประกันชีวิตก่อนการตัดสิ นใจซื้อ รองลงมาคือข้อท่าน
มัน่ ใจว่าธนาคารกรุ งไทยแนะนําสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ท่านรองลงมาคือข้อท่านคิดว่าบริ ษทั ประกันชีวติ ที่มีรัฐ
เป็ นหุน้ ส่ วนมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองลงมาคือข้อท่านเปรี ยบเทียบความคุม้ ครองประกันชีวิตกับบริ ษทั อื่น
ก่อนการตัดสิ นใจซื้อรองลงมาคือข้อท่านคิดว่าการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตมีความสําคัญต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และท่านคิดว่าเบี้ยประกันชีวิตของธนาคารกรุ งไทยมีความเหมาะสมกับความคุม้ ครองที่ได้รับ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากัน
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้าน
ความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ทัศนคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารกรุ งไทยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ
(sig = 0.01) ด้านความรู ้สึก (sig = 0.01) ด้านพฤติกรรม (sig = 0.05)
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านรู ้จกั ตราสิ นค้า
ด้านรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple regression analysis: MRA ) โดยผลการวิเคราะห์พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านรู ้จกั ตราสิ นค้า(sig = 0.01) ด้านรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้า (sig = 0.01) ด้านความเชื่อมโยง
ต่อตราสิ นค้า (sig = 0.01) ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า(sig = 0.05)
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการทําประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 41-50 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานะสมรส อาชี พส่ วนมากเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท ซึ่งในช่วงอายุ 41 – 50 ปี เนื่องจากผูห้ ญิงให้ความสําคัญกับเรื่ อง
ของการวางแผนทางด้า นการเงิ นมากกว่า ผูช้ ายเพื่ อสร้ างหลัก ประกันให้กับ ชี วิ ต ให้ครอบครั ว และช่ ว งอายุ
ดังกล่าวนั้นก็เริ่ มมีครอบครัวและภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทําให้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ
การประกันชี วิต จากที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั เกรี ยงไกร ธนากรไพศาล (2555)
ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านตัวแทนและผ่าน
ธนาคารพาณิ ชย์ พบว่าอาชีพส่ วนมากเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 40,000 บาท ทําให้สรุ ปได้ว่ากลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ประกันกรุ งไทย
แอกซ่ านั้นอยู่ในช่วงอายุ 41-50ปี มีสถานะภาพสมรส ซึ่ งอาจมีความกังวลในเรื่ องของความคุม้ ครองมากขึ้น
เนื่ องจากเริ่ มมี ภาระในเรื่ องของทรั พย์สิน จึ งเป็ นเหตุให้ลูกค้ากลุ่มนี้ มองเห็ นถึ งความสําคัญในการเลือกทํา
ประกันชีวิตเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากซึ่ งสอบถาม
บุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับประกันชีวิตก่อนการตัดสิ นใจซื้อ รองลงมาคือมัน่ ใจว่าธนาคารกรุ งไทยแนะนําสิ่ งที่ดีที่สุด
ให้กบั ลูกค้าและคิดว่าบริ ษทั ประกันชี วิตที่มีรัฐเป็ นหุ ้นส่ วนมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมาคือเปรี ยบเทียบ
ความคุม้ ครองประกันชีวิตกับบริ ษทั อื่นก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมาคือคิดว่าการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตมี
ความสําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาคือเบี้ยประกันชีวิตของธนาคารกรุ งไทยมีความเหมาะสมกับความ
คุม้ ครองที่ได้รับ ทําให้สรุ ปได้ว่าลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อประกันเพราะชื่ อเสี ยงของธนาคารเป็ นที่รู้จกั พนักงานมี
ความรู ้ความสามารถ สามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ธนาคารได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีรูปแบบกรมธรรม์
ที่หลากหลายและเกิดความพึงพอใจกลับมาใช้บริ การซํ้า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ ผ่านธนาคารกรุ งไทย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม โดย
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายทัศนคติแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ประกันชี วิ ต ผ่า นธนาคารกรุ ง ไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยพบว่าผูต้ อบแบสอบถามให้ความสําคัญกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันชีวิตกรุ งไทยแอกซ่า
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และพนักงานมีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ เนื่ องจากการประกันชี วิตนั้นมีรายละเอียดและรู ปแบบการคุม้ ครองที่
แตกต่างกันไป พนักงานขายควรมี ความรู ้ มี ใบอนุ ญาต เพื่อที่ จะแนะนําลูกค้าได้ และเนื่ องจากคู่แข่งบริ ษทั
ประกันที่มีมากมายในปั จจุ บนั ทําให้ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งในการเลือกซื้ อประกันชี วิต ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมาน ฮะบีบุรราห์มาน, นิวตั น์ สวัสดิ์แก้ว, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, ศรัญลักษณ์ เทพวาริ นทร์ และ
จิตกรี บุญโชต ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ผล
การวิเคราะห์พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในด้านผลิ ตภัณฑ์
(รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกัน ด้านชื่อเสี ยงและความมัน่ คง ด้านการให้บริ การ
ตัวแทนขายประกัน
2) ด้ า นความรู ้ สึ ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ผ่ า นธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสํา คัญกับ การทําประกันชี วิตเป็ นเรื่ องที่ ดีและเบี้ ย
ประกันที่ จ่ า ยไปนั้นคุ ้ม ค่ า เนื่ อ งจากลู ก ค้า มี ก ารเปรี ย บเที ยบค่ า เบี้ ยประกันที่ จ่ า ยกับ ความคุ ้ม ครองที่ ไ ด้รั บ
สอดคล้องกับแนวคิดกรณัฏฐ์ นรทีทาน (2559) ศึกษาเรื่ องการศึกษาคุณค่าตราสิ นค้า และความไว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าซื้อประกันชีวิต
เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้ครอบครัว
3) ด้ า นพฤติ ก รรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ผ่ า นธนาคารกรุ งไทยในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับรู ปแบบของกรมธรรม์ที่มีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการ สอดคล้อ งกับ พงศธร สุ ท ธิ พ งษ์ (2552) การศึ ก ษาเรื่ อ ง ทัศนคติ ที่ มี
ความสั มพันธ์ กับ การเลื อกซื้ อ ประกันชี วิต ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า พฤติ ก รรมของกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับเรื่ องมีกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลายแบบ เรื่ องมีความน่าเชื่อถือสู ง เรื่ องมีความมัน่ คง
ทางการเงินสู ง เรื่ องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ้จกั ตราสิ นค้า ด้านรับรู ้ตราสิ นค้า ด้านเชื่ อมโยงต่อตราสิ นค้า และด้านภักดีต่อตรา
สิ นค้า โดยผูว้ ิจัยขออภิ ปรายคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้า น ดังต่อไปนี้ 1) ด้านรู ้ จักตราสิ นค้า มี อิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ นใจซื้ อ ประกันชี วิ ต ผ่ า นธนาคารกรุ ง ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับชื่ อเสี ยงของธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งสอดคล้องกับนางสาวภัทรฎา โสภาสิ ทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด
(มหาชน) ในเขตบางแคกรุ งเทพมหานคร พบว่าวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อคือวงเงินคุม้ ครองชีวิตระยะเวลา
คุม้ ครอง ต้องการออมเงินระยะยาวและเป็ นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และคิดจะทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทยแอก
ซ่ า สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ คื อ ชื่ อ เสี ยงบริ ษ ัท 2) ด้า นรั บ รู ้ คุณ ภาพตราสิ นค้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
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ตัด สิ นใจซื้ อ ประกันชี วิ ต ผ่า นธนาคารกรุ ง ไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับพนักงานธนาคารกรุ งไทยใส่ ใจให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับอุสมาน ฮะบี บุรราห์มาน นิ วตั น์
สวัสดิ์แก้ว พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลักษณ์ เทพวาริ นทร์ จิตกรี บุญโชต (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทน และผ่านธนาคารพาณิ ชย์
พบว่าความรวดเร็ วในการซื้ อกรมธรรม์ ความสะดวกในการจ่ายเบี้ยกรมธรรม์ในการต่ออายุ การแจ้งโปรโมชัน่
ที่จูงใจลูกค้า และมีของสมนาคุณตามโอกาสพนักงานมีการแต่งกาย และมารยาทที่ดี และความเอาใจใส่ ลูกค้า
โดยระดับความพึงพอใจที่มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ดีกว่า 3) ด้านความเชื่อมโยง
ต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับธนาคารช่วยสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับนางสาว
ภัทรฎา โสภาสิ ทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตบางแคกรุ งเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับการ
ออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณอายุ 4) ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็ นเรื่ องยินดี ใช้บ ริ ก าร
ธนาคารกรุ งไทยและต้องการซ้อประกันชีวิตนึ กถึงธนาคารกรุ งไทยเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับแนวคิดของอุ
สมาน ฮะบีบุรราห์มาน นิวตั น์ สวัสดิ์แก้ว พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลักษณ์ เทพวาริ นทร์ จิตกรี บุญโชต ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า พบว่าเมื่อกลุ่มลูกค้าที่
เข้าใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทยแล้วเกิดความประทับใจ การบริ การที่ดี การดูแลเอาใจใส่ ของพนักงาน กลุ่ม
ลูกค้าเหล่านี้จะกลับมาใช้บริ การซํ้า บอกต่อคนใกล้ชิดให้ใช้บริ การกับธนาคารกรุ งไทย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1) จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญในเรื่ องทัศนคติดา้ นความรู ้
ความเข้า ใจมากที่ สุ ด เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ที่ ผู บ้ ริ ห ารจํา เป็ นต้อ งนํา ไปพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ต่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรมุ่งเน้น ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถ มีใบอนุญาต
ในการเสนอขายในเรื่ องของกรมธรรม์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการมีพนักงานที่มีใบอนุญาตเพียงพอต่อการ
ให้บริ การ เพื่อทําให้ลูกค้ามีความคิดที่ดีต่อทั้งธนาคารและตัวพนักงานว่ามีความรู ้ความสามารถและพร้อมที่
จะให้บริ การ 2) จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญในเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า
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ด้านภักดี ต่อตราสิ นค้ามากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งปั จจัยสําคัญที่ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสํา คัญเป็ นอย่า งมาก
เนื่ องจากธุ รกิจประกันนั้นมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นควรรักษาชื่อเสี ยงและฐานลูกค้าที่มีอยู่ในมือไว้
ให้ ไ ด้ เพราะถ้า ลู ก ค้า ไม่ ก ลับ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก ก็ จ ะทํา ให้ เ สี ย ลู ก ค้า ไปตลอด โดยการบริ การให้ เ ต็ ม
ความสามารถไม่ แบ่ งชนชั้นการให้บ ริ ก าร รวมไปถึ ง กระตื อรื อร้ นในการให้บ ริ การต่ า ง ๆ และติ ดตาม
ผลิตภัณฑ์ที่ครบกําหนดของลูกค้า ทําการโทรแจ้งให้ลูกค้ามาปรับเปลี่ยนการลงทุนใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเอาใจใส่
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึ ก ษากลุ่ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทุ ก กลุ่ ม เพื่ อให้ส ามารถเข้า ใจถึ ง ปั จจัย ที่ ต้องการศึ ก ษาที่ อย่า งถู ก ต้อง
เนื่ องจากหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บ ริ การที่ เจาะจงเกิ นไป อาจได้ขอ้ มูลที่ไม่แม่นยํามากนัก
รวมถึ งควรมี การศึ กษาในเชิ งคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้มีรายละเอี ยดและข้อมูลมากยิ่งขึ้น
เพราะการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวอาจมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ครอบคลุม
ในบางประเด็ น ดัง นั้นในการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งต่อไปควรใช้วิธี อ่ื น ๆ เช่ น การสั ง เกตุก ารณ์ ร่วมกับ การ
สัมภาษณ์ การทําเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์ในเชิงลึก เป็ นต้น เพื่อให้การศึกษามีขอ้ มูลที่แม่นยําและสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
2) เปลี่ยนกรอบแนวความคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา อาจทําให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไป
โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดทัศนคติต่อการประกันชีวิต คุณค่าตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต
ผ่านธนาคารกรุ งไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแนวความคิด ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจที่
มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตในแต่ละช่องทาง มาใช้ในการศึกษาตัวแปรดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมี
ความแตกต่างออกไป
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