
1 
 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCE DECISION TO BUY KRUNGTHAI BANK’S LIFE 

INSURANCE OF PEOPLE IN BANGKOK AREA 

 

ชชัชาลี สมเนตร1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3  

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของทศันคติต่อการประกันชีวิต และ

คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) 

ความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อการประกันชีวิต และคุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจและใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิต

ผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วง

อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส โดยส่วนมากมีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชี วิตผ่าน

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจและความรู้สึก และสมมติฐานขอ้ 2 คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่าน

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัตรา

สินคา้ ดา้นรับรู้ตราสินคา้และดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้ 

คําสําคัญ: ทศันคติ, คุณค่าตราสินคา้, ตดัสินใจซ้ือ,ประกนัชีวิต, ธนาคารกรุงไทย 

 
1นางสาวชชัชาลี สมเนตร นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจโครงการ Twin Program มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
3ประภสัสร วิเศษประภา อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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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 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

การพฒันาประเทศให้ดีนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลาย ๆองคป์ระกอบ เช่นบุคลากร 

การเงิน เป็นตน้ โดยประเทศไทยนั้นเรียกไดว้า่เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ปัจจยัท่ีเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยใน

การขบัเคล่ือนประเทศไปไดน้ั้น คือ แหล่งเงินทุน เงินท่ีจะไดม้าจาํนวนมากนั้นส่วนใหญ่มาจากการออมเงิน

ของประชาชน ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นแหล่งเงินทุนสําคญัท่ีจะพฒันาประเทศของเราได ้เพื่อเป็นการยกระดบั
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ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีนิสัยรักการออม ทาํให้เศรษฐกิจของเรามีเสถียรภาพ

มากยิง่ขึ้น การทาํประกนัจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ 

เน่ืองจากการใช้ชีวิตในปัจจุบนัของมนุษยน์ั้นยอ่มอยู่บนความเส่ียงท่ีไม่อาจสามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหนา้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่อร่างกาย ชีวิต สุขภาพ ทรัพยสิ์น ซ่ึง

อาจจะกระทบต่ออาชีพการงาน และครอบครัว รวมถึงเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต มนุษย์เราจึงเร่ิมหันมาทาํประกันชีวิตมากขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่า

รักษาพยาบาล การทาํประกนัชีวิตจึงมีบทบาทเขา้มาทดแทนรายไดท่ี้ขาดหายไปในแต่ละวนักรณีนอนพกั

รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ประกนัชีวิตจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัมาก  

ประกนันอกจากจะคุม้ครองชีวิตแลว้ยงัเป็นตวัช่วยในการจดัการดา้นการเงินให้กบัเราอีกดว้ย การ

เลือกซ้ือประกนัชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการออมเงินใหก้บัเราได ้นอกจากน้ีประกนัชีวิตยงัสามารถนาํ

เบ้ียประกนัท่ีชาํระไปใชล้ดหยอ่นภาษีได ้เพราะรัฐบาลไดเ้ลง็เห็นแลว้วา่ประกนัชีวิตนั้นมีบทบาทสาํคญัและ

เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการทาํประกันชีวิตของประชาชน จากขอ้มูลดงักล่าวและความสนใจของ

ผูวิ้จยัท่ีตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ผูวิ้จยัจึงทาํการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัสูงมาก และคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคต ผูวิ้จยั

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในเร่ืองการประกนัชีวิตสามารถนาํ

ขอ้มูลจากงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ หรือ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกบักิจการงานประกัน

ชีวิต รวมไปถึงการกาํหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างในการประกนัชีวิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนั ตลอดจนพฒันาใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของทศันคติต่อการประกันชีวิต คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อการประกนัชีวิต และคุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง โดยอา้งอิงจากสาํนกัทะเบียนกลางตามจาํนวนสถิติประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล ณ 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 5,569,644 คน (สํานักทะเบียนกลาง, 2561) 2)ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาทศันคติต่อการประกนัชีวิต และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่น

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีตวัแปรท่ีสนใจ

ศึกษา 1 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 2 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

ดา้นรู้จกัสินคา้ ดา้นรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ขอบเขตดา้น

ระยะเวลา ทาํการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม  2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 

และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบั

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อการประกนัชีวิต คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิตของผูบ้ริโภค ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานสาํหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต

ไดท้ราบถึงทศันคติต่อการประกันชีวิต คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ และสามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ย่าง

เหมาะสม            

                                                     

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ประกนัชีวิต หมายถึง สัญญาระหว่างผูใ้ห้ประกนั ซ่ึงมกัเป็นบริษทัประกนัชีวิต กบัผูเ้อาประกนั 

โดยผูเ้อาประกันตอ้งชาํระเบ้ียประกันให้ผูรั้บประกัน หากผูเ้อาประกนัเกิดเสียชีวิตขณะท่ีกรมธรรม์มีผล

บงัคบั บริษทัประกนัจะจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์เรียกวา่เงินสินไหม 

 2.ผูเ้อาประกนั หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการคุม้ครองจากกรมธรรม ์ตลอดจนมีหนา้ท่ีชาํระเบ้ียประกนั  

  3.ค่าเบ้ียประกนั หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งชาํระให้แก่ผูรั้บประกนัภยัตามสัญญา 

เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เม่ือตนเสียชีวิตหรือไดรั้บความเสียหายตามชนิดของ

ภยัท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้

แนวคิดและทฤษฎี 

1.ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความสําคญัมากอีกแนวทางหน่ึง และคาํน้ีถูกใชก้นัอย่างแพร่หลาย 

ทศันคติอธิบายได้ง่ายๆคือความคิด และความรู้สึกกับคนรอบขา้งรวมถึงวตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจน
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สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมีมาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็น

เพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร 

ทศันคติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้

ท่ีจะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้ น ทัศนคติเป็นเร่ืองของจิตใจ 

ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อขอ้มลู และการเปิดรับของสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา

ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทศันคตินั้นมีผลใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นไดว้า่  

ทศันคติ ประกอบไปดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกออกมาทางพฤติกรรม ทศันคติ 

ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1. ส่วนของความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้ การรับรู้ และความเช่ือถือ ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อ

ความคิดหรือความเขา้ใจเป็น กค็ือความรู้ และการรับรู้จากส่ิงท่ีไดรั้บ จากประสบการณ์โดยตรง และขอ้มูลท่ี

ต่าง ๆ ซ่ึงความรู้น้ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้นัน่คือความเช่ือถือ หมายถึง สภาพจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะ

ของบุคคลท่ีมีการประเมินว่าเก่ียวกบัความคิด ซ่ึงก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติ หรือพฤติกรรมเฉพาะอย่าง

นาํไปสู่ผลลพัธ์ต่างกนั 2. ส่วนของความรู้สึก หมายถึง สะทอ้นถึงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ซ่ึงเกิดโดยธรรมชาติ ประเมินไดจ้ากทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยให้

คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยสภาพอารมณ์จะเพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ์ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจส่งผลต่อทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 3.ส่วนของ

พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความน่าจะเป็น แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธี

หน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น รวมถึง

พฤติกรรม และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถนาํไปใช้เพื่อประเมิน

ความน่าจะเป็นของการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค สร้อยตระกูล ติวยานนท ์อรรถมานะ (2541) ไดก้ล่าวไว้

ว่าทศันคติ คือ การผสมผสานระหว่างความคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ต่อสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด ซ่ึงออกมาในทางท่ียอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้ และ

ความรู้สึกเหล่าน้ีมีอาจจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงขึ้น 

2.คุณค่าของตราสินคา้ หมายถึง ตราหรือยีห่้อของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นวา่สินคา้นั้นมีคุณค่าเป็น

ตราท่ีผูบ้ริโภคนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้  และช่ืนชอบในตราสินคา้นั้น  การสร้างตราสินคา้ให้มีคุณค่านั้น

สามารถทาํไดจ้ากสร้างความประทบัใจในคุณภาพของตราสินคา้ กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริโภคนั้นสามารถรับรู้ได้

ถึงคุณภาพทุก ๆ อย่างของสินค้าหรือบริการแล้วทาํให้เกิดความประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

ปัจจุบนัอาจกล่าวได้ว่าตราสินคา้นั้นไดก้ลายไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคไปแลว้โดย

บริษทั หรือห้างร้านต่าง ๆ นั้นก็ไดมี้การจดัทาํตราสินคา้ท่ีมีช่ือและสัญลกัษณ์ของตวัเองท่ีมีลกัษณะท่ีมีโดด

เด่น จดจาํง่าย เช่น โลโก ้รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผูข้ายใช้ระบุสินคา้ และบริการ

ของตนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเพื่อแยกให้เห็นว่าสินคา้ และบริการของตนเองนั้นแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน 
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และทาํการนาํเสนอเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อท่ีว่าผูข้ายนั้นจะสามารถหาประโยชน์ต่าง ๆ จากตลาด 

และทาํเงินไดอี้กดว้ย โดยองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้มี 4 ดา้นดงัน้ี 1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ คือการ

จดจาํภาพตราสินคา้หรือระลึกถึงตราสินคา้นั้นไดซ่ึ้งเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ 

เพราะถา้เม่ือไหร่ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตระหนักรู้ในตราสินคา้นั้นแลว้ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคยในตรา

สินคา้นั้น 2. ดา้นการรับรู้ต่อคุณภาพตราสินคา้ หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึงคุณภาพท่ีเหนือกว่า

ของสินคา้หรือบริการคู่แข่ง โดยจะคาํนึงถึงวตัถุประสงค ์เหตุผลในการใชง้าน หรือคุณสมบติัของสินคา้นั้น 

ๆ มากกว่าส่ิงอ่ืนใด คุณภาพท่ีถูกรับรู้ได้นั้นจะไม่เปล่ียนแปลงตามความพึงพอใจในสินคา้ 3. ด้านความ

เช่ือมโยงต่อตราสินคา้ หมายถึง ทกุส่ิงทุกอยา่งท่ีเช่ือมต่อกบัตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค หรือ

การเปิดรับการส่ือสารของผูบ้ริโภคเพื่อการเช่ือมโยงตราสินค้านั้ นจะแข็งแกร่งมากขึ้ นหากได้รับการ

สนบัสนุนจากส่ือสารการตลาด 4. ดา้นความภกัดีในตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ

ตราสินคา้ ความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้เป็นองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าของตราสินคา้ ท่ีถือไดว้่าสําคญัท่ีสุดของ

คุณค่าตราสินคา้ เคลเลอร์ (Keller, 1998) ไดก้ล่าวไวว้า่ตราสินคา้นั้นเป็นพื้นฐานของคุณค่าตราสินคา้ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีความสําคัญทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านวิชาการโดยมีแรงจูงใจมากจาก

การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิดน้ีมีอยูด่ว้ยกนั 2 แรงจูงใจไดแ้ก่ แรงจูงใจทางดา้นการเงิน เป็นการประเมิน

คุณค่าตราสินคา้เพื่อจุดมุ่งหมายทางดา้นการเงินการบญัชีในลกัษณะท่ีตราสินคา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าของ

บริษทั และแรงจูงใจทางดา้นกลยุทธ์ซ่ึงสามารถทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐาน

ในการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กรณัฏฐ์ นรทีทาน (2559) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ และความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

คุณค่าตราสินค้า ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ซ้ือ

ประกนัชีวิตเพื่อสร้างหลกัประกนัชีวิตให้ครอบครัวและซ้ือผ่าน บมจ.ธนาคารไทยพานิชย ์1 กรมธรรม์ มีเบ้ีย

ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์10,001-30,000 บาท ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตดว้ยตวัเอง และรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารประกันชีวิตจากตวัแทนจาํหน่าย มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละด้าน ความ

ไวว้างใจ และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก  

พงศธร สุทธิพงษ์ (2552) การศึกษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือประกันชีวิตของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อประกนัชีวิตยีห่อ้AIA ประกนัชีวิตยี่ห้อ
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ไทยประกนัชีวิต และประกนัชีวิตยี่ห้อเมืองไทยประกนัชีวิต ผลการวิจยั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี

สถานภาพสมรสมากกวา่ร้อยละ 53.00 มีอายรุะหวา่ง 36-45 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือน 25,001-35,000 

บาท การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่าคร่ึงและพบว่าอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจาํนวนสูงสุด 2. 

พฤติกรรมการใชป้ระกนัชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชป้ระกนัชีวิตยีห่อ้ไทยประกนัชีวิต

เป็นหลกั 3. ดา้นทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชีวิตดา้นผลิตภณัฑ์

พบว่าบริษทัประกนัชีวิตยี่ห้อไทยประกนัชีวิตมีคะแนนในลาํดบัสูงสุด (เม่ือเทียบทั้ง 3 ยี่ห้อ) ประกอบไปดว้ย 

เร่ืองมีกรมธรรมใ์หเ้ลือกหลากหลายแบบ เร่ืองมีความน่าเช่ือถือสูง เร่ืองมีความมัน่คงทางการเงินสูง เร่ืองมีความ

ยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอด และเร่ืองมีกรมธรรมท่ี์รองรับกลุ่มเด็กเป็นพิเศษ เร่ืองมีการช่วยเหลือสังคม

อยูเ่ป็นประจาํปัจจยัดา้นราคา พบวา่ บริษทัประกนัชีวิตยีห่อ้ไทยประกนัชีวิตมีคะแนนในลาํดบัสูงสุด  

นางสาวภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิต

แบบสะสมทรัพยบ์ริษทักรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร. ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ ผูม้าใช้บริการธุรกรรมของธนาคารกรุงเทพมีความเห็นดว้ยใน 4 ดา้นคือ 

ปัจจยัคุณภาพถดัมาคือ ดา้นความแตกต่าง ดา้นความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ดา้นวิวฒันาการยกเวน้ดา้นสนบัสนุนมี

ความคิดเห็นไม่แน่ใจเท่านั้น ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์พบว่าวตัถุประสงค์ใน

การเลือกซ้ือ คือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มีวงเงินคุม้ครองชีวิตส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ครอง

ส่วนใหญ่ 1-5 ปี ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตเพราะตอ้งการออมเงินระยะยาวและเป็นค่าใชจ้่ายยามเกษียณอายุ และ

คิดจะทาํประกนักบับริษทักรุงไทยแอกซ่า ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคือช่ือเสียงบริษทั  

เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชย ์งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นตวัแทน และผา่นธนาคารพาณิชย ์

และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตในแต่ละช่องทาง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ในช่วง 30 - 39 ปี เป็นเพศหญิง ตวัอย่างท่ีซ้ือกรมธรรมผ์่านตวัแทนมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด 

ส่วนตัวอย่างท่ีซ้ือกรมธรรม์ผ่านธนาคารพาณิชย์มีอาชีพทาํธุรกิจส่วนตัวมากท่ีสุด ตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มมี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 – 40,000 บาท 

วิลาวณัย ์พรหมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเร่ืองทศันคติและความพึงพอใจโดยรวมต่อการซ้ือกรมธรรม์ผ่าน

ทางเทเลมาร์เก็ตติ้งกบั บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี เป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ฉล่ีย 

20,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นพนกังานขาย และดา้นการ

ส่งมอบกรมธรรม ์ มีความภกัดีต่อการทาํประกนัชีวิตกบั บมจ.ไทยพานิชนิวยอร์ค 
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อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน นิวตัน์ สวสัด์ิแกว้ พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลกัษณ์ เทพวารินทร์ จิตกรี บุญ

โชต ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกทาํประกันชีวิตกับบริษทั กรุงไทย แอกซ่า ผลการ

วิเคราะห์พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทาํประกันชีวิตกับบริษัท กรุงไทย แอกซ่า จาํกัด 

(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑ์(รูปแบบกรมธรรม์) ดา้นประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการทาํประกนั ดา้นช่ือเสียงและความมัน่คง ดา้นการให้บริการตวัแทนขายประกนั และดา้นวิธีการ

ชาํระเบ้ียประกนั กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกทาํประกนักบับริษทั กรุงไทย แอกซา 

จาํกดั (มหาชน)  

 

กรอบแนวความคิด 

 

 
 

 
 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ทศันคติต่อการประกนัชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติต่อการประกันชีวิต 

-ความรู้ ความเขา้ใจ 

-ความรู้สึก 

-พฤติกรรม 

คุณค่าตราสินค้า 

-รู้จกัตราสินคา้ 

-รับรู้คุณค่าตราสินคา้ 

-ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ 

-ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

 

การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่น

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั แบง่ตามหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง โดยอา้งอิงจากสาํนกัทะเบียนกลางตามจาํนวนสถิติประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 5,569,644 คน (สาํนกัทะเบียนกลาง, 2561) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) โดยมีตวั

แปรท่ีสนใจศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1) ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 

2) คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัสินคา้ ดา้นรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงต่อตรา

สินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ทาํการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม

ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 

400 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเกือบคร่ึงระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะสมรสอาชีพส่วนมากเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30,001 – 40,000 บาท 

 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของทศันคติ ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทศันคติต่อการประกนัชีวิตดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก โดยพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ จะเห็นวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้คาํถาม ซ่ึง

บริษทักรุงไทยแอกซ่ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือการเขา้ใจเง่ือนไขใน
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กรมธรรม ์รองลงมาคือเขา้ใจผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากกรมธรรม ์รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ประกนัชีวิตเป็นอยา่งดี และตวัแทนประกนัชีวิตมีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถใหค้าํปรึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นคุณค่าตราสินคา้ ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นรู้จกัตราสินคา้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยพิจารณา

รายละเอียดต่าง ๆ จะเห็นวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้คาํถาม ซ่ึงธนาคารกรุงไทยเป็น

ธนาคารท่ีมีช่ือเสียงในสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือสามารถแยกผลิตภณัฑธ์นาคารกรุงไทยออกจาก

ธนาคารอ่ืนได ้รองลงมาคือสามารถจดจาํผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงไทยได ้และสามารถพบเห็นผลิตภณัฑ์

ของธนาคารกรุงไทยจากส่ือต่างๆเป็นประจาํมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือ ผลรวมระดบัความคิดเห็นต่อระดบั

ความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือแปรผลอยูใ่นระดบัความสาํคญัมากโดยพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือขอ้ทา่นสอบถามบุคคลใกลชิ้ดเก่ียวกบัประกนัชีวิตก่อนการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือขอ้ทา่น

มัน่ใจวา่ธนาคารกรุงไทยแนะนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัท่านรองลงมาคือขอ้ท่านคิดวา่บริษทัประกนัชีวิตท่ีมีรัฐ

เป็นหุน้ส่วนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองลงมาคือขอ้ท่านเปรียบเทียบความคุม้ครองประกนัชีวิตกบับริษทัอ่ืน

ก่อนการตดัสินใจซ้ือรองลงมาคือขอ้ทา่นคิดวา่การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตมีความสาํคญัต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์น และท่านคิดวา่เบ้ียประกนัชีวิตของธนาคารกรุงไทยมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากนั 

 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้น

ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะห์พบวา่ ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่น

ธนาคารกรุงไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

(sig = 0.01) ดา้นความรู้สึก (sig = 0.01) ดา้นพฤติกรรม (sig = 0.05) 

 ส่วนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัตราสินคา้ 

ดา้นรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัใชส้ถิติการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple regression analysis: MRA ) โดยผลการวิเคราะห์พบว่า คุณค่าตราสินคา้ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัตราสินคา้(sig = 0.01) ดา้นรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (sig = 0.01) ดา้นความเช่ือมโยง

ต่อตราสินคา้ (sig = 0.01) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(sig = 0.05) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการทาํประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะสมรส อาชีพส่วนมากเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30,001 – 40,000 บาท ซ่ึงในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี เน่ืองจากผูห้ญิงใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง

ของการวางแผนทางด้านการเงินมากกว่าผูช้ายเพื่อสร้างหลักประกนัให้กับชีวิตให้ครอบครัวและช่วงอายุ

ดงักล่าวนั้นก็เร่ิมมีครอบครัวและภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบมากข้ึน ทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั

การประกนัชีวิต จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น้ีผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) 

ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่าน

ธนาคารพาณิชย ์พบว่าอาชีพส่วนมากเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 40,000 บาท ทาํให้สรุปไดว้่ากลุ่มเป้าหมายของบริษทัประกนักรุงไทย

แอกซ่านั้นอยู่ในช่วงอายุ 41-50ปี มีสถานะภาพสมรส ซ่ึงอาจมีความกงัวลในเร่ืองของความคุม้ครองมากข้ึน

เน่ืองจากเร่ิมมีภาระในเร่ืองของทรัพยสิ์น จึงเป็นเหตุให้ลูกคา้กลุ่มน้ีมองเห็นถึงความสําคญัในการเลือกทาํ

ประกนัชีวิตเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วยมากซ่ึงสอบถาม

บุคคลใกลชิ้ดเก่ียวกบัประกนัชีวิตก่อนการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือมัน่ใจวา่ธนาคารกรุงไทยแนะนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ให้กบัลูกคา้และคิดว่าบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีรัฐเป็นหุ้นส่วนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือเปรียบเทียบ

ความคุม้ครองประกนัชีวิตกบับริษทัอ่ืนก่อนการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือคิดว่าการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตมี

ความสําคญัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมาคือเบ้ียประกนัชีวิตของธนาคารกรุงไทยมีความเหมาะสมกบัความ

คุม้ครองท่ีไดรั้บ ทาํให้สรุปไดว้่าลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนัเพราะช่ือเสียงของธนาคารเป็นท่ีรู้จกั พนักงานมี

ความรู้ความสามารถ สามารถแนะนาํผลิตภณัฑธ์นาคารไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ มีรูปแบบกรมธรรม์

ท่ีหลากหลายและเกิดความพึงพอใจกลบัมาใชบ้ริการซํ้า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม โดย

ผูว้ิจยัขออภิปรายทศันคติแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี  

1) ด้านความรู้ความเข้าใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานครโดยพบว่าผูต้อบแบสอบถามให้ความสําคญักบัช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวิตกรุงไทยแอกซ่า 
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และพนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เน่ืองจากการประกนัชีวิตนั้นมีรายละเอียดและรูปแบบการคุม้ครองท่ี

แตกต่างกันไป พนักงานขายควรมีความรู้ มีใบอนุญาต เพื่อท่ีจะแนะนําลูกคา้ได้ และเน่ืองจากคู่แข่งบริษทั

ประกนัท่ีมีมากมายในปัจจุบนั ทาํให้ช่ือเสียงของบริษทัก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงในการเลือกซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมาน ฮะบีบุรราห์มาน, นิวตัน์ สวสัด์ิแกว้, พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, ศรัญลกัษณ์ เทพวารินทร์ และ

จิตกรี บุญโชต ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกทาํประกนัชีวิตกบับริษทั กรุงไทย แอกซ่า ผล

การวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกทาํประกันชีวิตกับบริษทั กรุงไทย แอกซ่า จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวดัสงขลา พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในด้านผลิตภณัฑ์

(รูปแบบกรมธรรม)์ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํประกนั ดา้นช่ือเสียงและความมัน่คง ดา้นการให้บริการ

ตวัแทนขายประกนั  

2 ) ด้านความรู้สึก มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเ ขต

กรุงเทพมหานครโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับการทาํประกันชีวิตเป็นเร่ืองท่ีดีและเบ้ีย

ประกันท่ีจ่ายไปนั้ นคุ้มค่าเน่ืองจากลูกค้ามีการเปรียบเทียบค่าเบ้ียประกันท่ีจ่ายกับความคุ้มครองท่ีได้รับ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดกรณฏัฐ์ นรทีทาน (2559) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ และความไวว้างใจท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ซ้ือประกนัชีวิต

เพื่อสร้างหลกัประกนัชีวิตใหค้รอบครัว  

3 ) ด้านพฤติกรรม มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานครโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัรูปแบบของกรมธรรม์ท่ีมีความหลากหลาย

สามารถตอบสนองต่อความต้องการ สอดคล้องกับพงศธร สุทธิพงษ์ (2552) การศึกษาเร่ือง ทัศนคติท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าพฤติกรรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองมีกรมธรรมใ์หเ้ลือกหลากหลายแบบ เร่ืองมีความน่าเช่ือถือสูง เร่ืองมีความมัน่คง

ทางการเงินสูง เร่ืองมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอด ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัตราสินคา้ ดา้นรับรู้ตราสินคา้ ดา้นเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ และดา้นภกัดีต่อตรา

สินคา้ โดยผูว้ิจัยขออภิปรายคุณค่าตราสินคา้แต่ละด้าน ดังต่อไปน้ี 1) ด้านรู้จักตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญักบัช่ือเสียงของธนาคารกรุงไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันางสาวภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยบ์ริษทักรุงเทพประกันชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร พบว่าวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือคือวงเงินคุม้ครองชีวิตระยะเวลา

คุม้ครอง ตอ้งการออมเงินระยะยาวและเป็นค่าใชจ้่ายยามเกษียณอาย ุและคิดจะทาํประกนักบับริษทักรุงไทยแอก

ซ่า ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคือช่ือเสียงบริษัท 2) ด้านรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับพนักงานธนาคารกรุงไทยใส่ใจให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับอุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน นิวตัน์ 

สวสัด์ิแกว้ พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลกัษณ์ เทพวารินทร์ จิตกรี บุญโชต (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจในการเลือกทาํประกนัชีวิตกบับริษทั กรุงไทย แอกซ่า ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกทาํประกนัชีวิตกบับริษทั กรุงไทย แอกซ่า จาํกดั (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

จงัหวดัสงขลา พบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านตวัแทน และผ่านธนาคารพาณิชย์

พบว่าความรวดเร็วในการซ้ือกรมธรรม ์ความสะดวกในการจ่ายเบ้ียกรมธรรมใ์นการต่ออาย ุการแจง้โปรโมชัน่

ท่ีจูงใจลูกคา้ และมีของสมนาคุณตามโอกาสพนกังานมีการแต่งกาย และมารยาทท่ีดี และความเอาใจใส่ลูกคา้ 

โดยระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยดี์กว่า 3) ดา้นความเช่ือมโยง

ต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัธนาคารช่วยสร้างความมัน่คงทางดา้นการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันางสาว

ภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์

บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร พบว่าลูกคา้ให้ความสําคญักบัการ

ออมเงินเพื่อไวใ้ชย้ามเกษียณอายุ 4) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่าน

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเร่ืองยินดีใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทยและตอ้งการซ้อประกนัชีวิตนึกถึงธนาคารกรุงไทยเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุ

สมาน ฮะบีบุรราห์มาน นิวตัน์ สวสัด์ิแกว้ พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ ศรัญลกัษณ์ เทพวารินทร์ จิตกรี บุญโชต ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกทาํประกนัชีวิตกบับริษทั กรุงไทย แอกซ่า พบว่าเม่ือกลุ่มลูกคา้ท่ี

เขา้ใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทยแลว้เกิดความประทบัใจ การบริการท่ีดี การดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน กลุ่ม

ลูกคา้เหล่าน้ีจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้า บอกต่อคนใกลชิ้ดใหใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกรุงไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

1) จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองทศันคติดา้นความรู้

ความเข้าใจมากท่ีสุด เป็นส่วนสําคัญท่ีผูบ้ริหารจําเป็นต้องนําไปพัฒนาและปรับปรุงต่อ เพื่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุด ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรมุ่งเนน้ ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความสามารถ มีใบอนุญาต

ในการเสนอขายในเร่ืองของกรมธรรมผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ รวมถึงการมีพนกังานท่ีมีใบอนุญาตเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ เพื่อทาํใหลู้กคา้มีความคิดท่ีดีต่อทั้งธนาคารและตวัพนกังานวา่มีความรู้ความสามารถและพร้อมท่ี

จะให้บริการ 2) จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ 
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ด้านภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัท่ีผูบ้ริหารต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากธุรกิจประกนันั้นมีคู่แข่งค่อนขา้งเยอะ เพราะฉะนั้นควรรักษาช่ือเสียงและฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่ในมือไว้

ให้ได้ เพราะถ้าลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการอีก ก็จะทําให้เสียลูกค้าไปตลอด โดยการบริการให้เต็ม

ความสามารถไม่แบ่งชนชั้นการให้บริการ รวมไปถึงกระตือรือร้นในการให้บริการต่าง ๆ และติดตาม

ผลิตภณัฑท่ี์ครบกาํหนดของลูกคา้ ทาํการโทรแจง้ใหลู้กคา้มาปรับเปล่ียนการลงทุนใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความเอาใจใส่ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ศึกษากลุ่มผูใ้ช้บริการทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัจจัยท่ีต้องการศึกษาท่ีอย่างถูกต้อง 

เน่ืองจากหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ช้บริการท่ีเจาะจงเกินไป อาจได้ขอ้มูลท่ีไม่แม่นยาํมากนัก 

รวมถึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคู่กนัไปด้วย เพื่อให้มีรายละเอียดและขอ้มูลมากยิ่งขึ้น

เพราะการใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่เพียงอย่างเดียวอาจมีขอ้บกพร่องหรือไม่ครอบคลุม

ในบางประเด็น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น การสังเกตุการณ์ร่วมกับการ

สัมภาษณ์ การทาํเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์ในเชิงลึก เป็นตน้ เพื่อให้การศึกษามีขอ้มูลท่ีแม่นยาํและสมบูรณ์

มากยิง่ขึ้น  

2) เปล่ียนกรอบแนวความคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา อาจทาํให้ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่างออกไป 

โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดทศันคติต่อการประกนัชีวิต คุณค่าตราสินคา้ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต

ผา่นธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแนวความคิด ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจท่ี

มีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตในแต่ละช่องทาง มาใช้ในการศึกษาตวัแปรดงักล่าว ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะมี

ความแตกต่างออกไป  
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