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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์องค์กร 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจในตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร  

 ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอย่าง 170 ราย ท่ีมีอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วย

ในการประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ในการ

วเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 

60,000 บาท  

  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2. ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ คือ 

ระยะเวลาความคุม้ครองเหมาะสมกบัเบ้ียประกนัท่ีจ่าย มีระดบัค่าเฉล่ีย 8.15 ดา้นราคา 

คือ เบ้ียประกนัสามารถในไปหกัลดหยอ่นภาษี มีระดบัค่าเฉล่ีย 8.58 ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย คือ ความสะดวกสบายในการติดต่อกบัธนาคารท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 8.26 

ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การให้ของขวญัของกาํนัลแก่ลูกคา้เน่ืองในโอกาส

พิเศษ มีค่าเฉล่ีย 7.76 ด้านบุคลากร คือ พนักงานสามารถให้คาํปรีกษาได้อย่างดี มี

ค่าเฉล่ีย 8.51 ด้านกระบวนการ คือ ธนาคารมีกระบวนการในการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งแม่นยาํ มีค่าเฉล่ียย 8.23 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ สถานท่ีใหบ้ริการมีความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 8.14  

3. ค่าเฉล่ียปัจจยัด้านอ่ืน ๆ พบว่า ด้านภาพลักษณ์องค์กร คือ ธนาคารและบริษทั

ประกนัมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 8.51 ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

คือ ธนาคารและบริษทัประกนัมีประวติัดีมาอย่างยาวนาน มีค่าเฉล่ีย 8.24 ดา้นความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ คือ ไวว้างใจในความมัน่คงทางการเงินของธนาคารและบริษทั

ประกนั มีค่าเฉล่ีย 8.37  

4. ค่าเฉล่ียการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance พบว่า เพื่อเป็น

หลกัประกนัใหก้บัตนเองและครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 8.47 

5. ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานเฉพาะในส่วน

ของ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.004, 0.027 และ 0.048 ตามลาํดบั 

6. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐาน เน่ืองจาก

พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

7. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานเฉพาะความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) วา่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.004 

คําสําคัญ:  BANCASSURANCE, ประกนัชีวติ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study is to study the difference in 

demographic factor such as gender, age, status, education, occupation and income, 

the correlation with the Marketing Mix (7P’s) and other factors such as corporate 

image, brand loyalty and brand trust that affected to the purchasing decision toward 

on life insurance through bancassurance in Bangkok metropolitan 

 The method of this study was survey (Survey Research) by using 

questionnaire as a tool for collecting the primary data under non probability 

sampling method. The number of sample was 170, age 21 - 60 years old. And the 

method of data analysis and data processing, the program of SPSS for Window was 

used mainly to frequency, percentage, mean, standard deviation Anova t - test F - 

test and Multiple Regression Analysis in the analysis. 

 The result found that   

1. Most the samples were women, age 31 - 40 years old, single, education BA, 

employee and the monthly income of 40,001 - 60,000 Baht.  

2. The mean of the each marketing mix factor can be described. Suitable policy 

period and premium is the highest average at 8.15 for the product factor. The 

premium can be tax deductible is the highest average at 8.58 for the price factor. 

The convenience of contact with the bank is the highest average at 8.26 for the place 

factor. The gift for customer in the special occasion is the highest average at 7.76 

for the promotion factor. Consultable staff is the highest average at 8.51 for the 

people factor. The bank has corrective service is the highest average at 8.23 for the 

process factor. And the service point has security is the highest average at 8.14 for 

the physical factor. 

3. The mean of the other factors can be described. Bank and insurance company are 

stable and reliable are the highest average at 8.51 for corporate image factor. Bank 

and insurance company have long good history is the highest average at 8.37 for 
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brand loyalty factor. And trust in financial stability of the bank and insurance 

company is the highest average at 8.37 for the brand trust factor.   

4. The mean of decision factor can be described that the security for themselves 

and their families is highest average at 8.47.  

5. The results of analysis and the testing of hypothesis 1, the researcher accepted 

the assumption that the difference of age, status and occupation would affect to the 

decision at the significant level of 0.004, 0.027 and 0.048 respectively.  

6. The results of analysis and the testing of hypothesis 2, the researcher declined 

the assumption. Due to it was found that the marketing mix factor had not 

correlation with the decision at the significant level of 0.05. 

7. The results of analysis and the testing of hypothesis 3, the researcher accepted 

the assumption only the brand loyalty factor that had correlation with the decision at 

the significant level of 0.004.  

KEYWORDS: BANCASSURANCE, INSURANCE 

บทนํา 

 ไม่วา่ยุคสมยัใด ส่ิงท่ีเราทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ลยคือ เกิดมาแลว้ ทุก

คนตอ้งแก่  เจบ็ และตาย การเปล่ียนแปลงของวฏัจกัรน้ี นาํมาซ่ึงความวิตกกงัวลใจใน

การดาํรงชีวติ  การประกนัชีวติจึงเขา้มามีบทบาทและมีความสาํคญั เปรียบเสมือนเป็น

ปัจจยั 5  นอกเหนือจาก อาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศยั เปรียบเสมือนเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีการทาํ

ประกันชีวิตก็ เป รียบเสมือนเป็นเค ร่ืองมือท่ี ช่วยจัดระ เบียบการใช้จ่ าย เ งิน 

เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนในระยะยาว เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยสร้างวินัยในการ

ออมเพื่อไวส้ําหรับเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน เป็นการออมเพื่อใช้จ่ายในวยั

เกษียณ จากประโยชน์มากมายดังท่ีกล่าวมาน้ี ทําให้คนมีความรู้ความเข้าใจใน

ประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิตมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีตท่ีผ่านมา ทาํให้

การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยั
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สนบัสนุนท่ีส่งผลทาํให้ธุรกิจขยายตวั ไดแ้ก่ การเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตใน

รูปแบบใหม่ท่ีไม่ซบัซ้อน เนน้การออมท่ีแฝงประโยชน์จากการประหยดัภาษี โดยมุ่ง

เจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ผา่นช่องทางการขายผา่นธนาคารพาณิชย ์  เป็นช่องทางการจดั

จาํหน่ายช่องทางใหม่  (Alternative Channel) หรือท่ีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

Bancassurance   ในประเทศไทยนั้นไดถื้อกาํเนิดข้ึนมาโดยผา่นการอนุญาตเห็นชอบ

จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์

ประกอบธุรกิจนายหน้าขายประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต เม่ือวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2544 โดยธนาคารพาณิชยท่ี์จะประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศ

ภัยและนายหน้าประกันชีวิต จะต้องยื่นขออนุญาตและปฏิบัติตามประกาศนาย

ทะเบียน (นายทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกนั

ชีวิต พ.ศ. 2535) โดยสาขาของธนาคารพาณิชยจ์ะใช้ในการประกอบธุรกิจนายหน้า

ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต และลูกคา้หรือบุคคลท่ีสนใจสามารถมาซ้ือประกนั

ผ่านธนาคารท่ีได้รับอนุญาตเพื่อความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าได้มาก  การเสนอ

บริการในรูปแบบน้ี เป็นผลดีต่อธนาคารท่ีสามารถขยายธุรกิจจากฐานลูกคา้เก่าท่ีมีอยู่

แลว้ ในแง่ของบริษทัประกนัชีวิต สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ จากฐานลูกคา้ของ

ธนาคารท่ีตวัแทนเขา้ไม่ถึง ทาํใหบ้ริษทัประกนัสามารถลดรายจ่ายใหก้บัคนกลางหรือ

ตวัแทนนายหน้าในหลายระดบัขั้นตามโครงสร้างของแต่ละบริษทั ท่ีมีค่าใช้จ่าย

ค่อนขา้งสูงกว่าการขายประกนัผ่านธนาคาร และยากต่อการประเมินภาระค่าใช้จ่าย

รวมท่ีแทจ้ริงต่อการขายกรมธรรม์แต่ละฉบบั ประโยชน์ท่ีจะได้รับในฐานะผูซ้ื้อ

สินคา้หรือบริการ เปรียบเสมือน “การยิงปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั” เน่ืองจากลูกคา้

ของธนาคารสามารถไดสิ้ทธิประโยชน์ในเร่ืองของการประกนัชีวิตเพิ่มเติมเขา้มากบั

การออมเงินฝากกบัธนาคารท่ีเป็นพนัธมิตรกบับริษทัประกนัชีวิต หรือธนาคารก็มี

บริษทัในเครือท่ีให้บริการดา้นการประกนัชีวิตดว้ยเช่นกนั     ดงันั้น การศึกษา “การ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร” หวงั

เป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในความรู้ท่ีมอบให้แก่บุคคลทัว่ไป สถาบนัการเงิน 

สถาบนัท่ีใหห้ลกัประกนั เพื่อนาํเป็นขอ้มูลในการคน้ควา้หรือวจิยัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบั

การตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ  กบัการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจในการทาํประกนัชีวิตในรูป Bancassurance ไดรั้บ

ความรู้ความเขา้ใจในการทาํประกนัชีวิตผา่นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจากปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัอ่ืน ๆ 

2.เพื่อใหธ้นาคาร บริษทัประกนัชีวติท่ีสนใจการศึกษาวิจยั ไดรั้บทราบถึงการ

ตดัสินใจของลูกคา้ เพื่อนาํไปปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 

3.เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาด้านประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

สาํหรับบุคคลทัว่ไปในอนาคต 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์

(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) ความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) และ ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand 
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Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของ

คนในกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 1.แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ  จากการวิจยั

ของ รสสุคนธ์ กมลเวคิน (2550) พบว่า เพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจทาํประกนัภยั

รถยนต์ประเภทภาคสมคัรใจชั้น 1 ของผูใ้ช้รถยนต์ท่ีจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีของ

สํานกัทะเบียนและภาษีรถยนต์กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 อายุ  ผลการวิจยัของ กิตติพงษ ์ เกียรติสุนทร (2547) ไดส้รุปไวว้่า 

อายุท่ีแตกต่างกัน ลูกค้าจะตัดสินใจทาํประกันชีวิต (โดยพิจารณาปัจจัยภายใน) 

แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สถานภาพ  จากงานวิจยัของ จอน  จิร

พนัธ์ุ (2549) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนัรับปัจจยัการส่ือสารการตลาดใน

การตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ระดบัการศึกษา  จากงานวิจยัของ ศรินธร ยอดมงคล 

(2552)  พบวา่ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

อาชีพ จากผลการวิจยัของ ปวนัรัตน์ เหลืองอรุณเลิศ (2553) พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกัน จะมีการตดัสินใจทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากงานวิจยัของ วรัญญา อคัร

เอกฒาลิน (2553) รายได้ครอบครัวของผู ้บริโภคท่ีใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ให้

ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 2.แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ไดแ้ก่

ด้านผลิตภณัฑ์ จากงานวิจยัของชวลิต  หาเรือนพืชน์ (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัด้าน

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด สํานักงานคุณสมพงษ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (S.D. = .891)  ดา้นราคา  จากงานวิจยัของฉตัรนลิน แกว้สม 

(2548) พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของพนกังาน 
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ในเขตอุตสาหกรรมกบิลร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี มีนํ้ าหนกัการตดัสินใจมากท่ีสุด โดย

มีค่าเฉล่ีย 4.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  จากงานวิจยั

ของ นรากร  ทิพนี (2553) ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความสําคญัท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อ

การตดัสินในต่ออายุกรมธรรมข์องผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตใ์นภาพรวมทุกปัจจยัอยูใ่น

ระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากงานวิจยัของ 

เนตรดาว  ชมภูคาํ (2554) คน้พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัของการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59   ดา้นบุคลากร  จากงานวิจยั

ของ วินยั  คาํภิระปาวงศ ์(2552) ซ่ึงพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ี

ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกทาํประกนัภยัรถยนตข์องผูเ้อาประกนัภยั

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ดา้นกระบวนการ  จากงานวิจยัของ วิภาพร ธรรมโชติ

ดาํรง (2550) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีความง่ายของขั้นตอนการสมคัร 

มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นเทเลมาร์เก็ตต้ิงของผูถื้อกรมธรรม์

ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านลักษณะทาง

กายภาพ จากงานวิจัยของ ราตรี  ตั้ งจิตรมณีศักดา (2546) ซ่ึงพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอทางกายภาพใน

ระดบัมากทุกปัจจยั  

 3.แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร  งานวิจยั

ของ อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) พบว่า ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านภาพลกัษณ์

องค์กร ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ งานวจิยัของ 

สุพร สูยะโพธ (2552) พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกฝากเงินกบัธนาคารกสิกรไทย เม่ือพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เต็มรูปแบบ ภายใตก้ารทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-

Square ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้  งานวิจยัของ นาฏวดี  
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กุลเลิศจริยา (2552) พบว่าความไวว้างใจในตวัสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํ

ประกนัชีวติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ืองานวิจยัของกรกนก    

มีประเสริฐวาจา (2551) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต โดยให้ความสําคญัท่ีกบัพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือและเหตุจูงใจในการซ้ือประกนัชีวติในระดบัมาก    

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีทาํประกนัชีวิตใน

รูปแบบ Bancassurance ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 170 

ตวัอยา่ง    สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน   (ANOVA)    t-

test F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

          

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท   

 1ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการพบวา่ 1ในดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัระยะเวลาความคุม้ครองเหมาะสมกบัเบ้ียประกนัท่ีจ่าย

มากท่ีสุด ในดา้นราคากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัเบ้ียประกนัสามารถ

นาํไปหักลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างส่วน

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์                    

เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส,  ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)         

ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร, ดา้นกระบวนการ, 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยอืน่ ๆ                                     

ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้, ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 

การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ 

Bancassurance 
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ใหญ่ให้ความสําคญักบัความสะดวกสบายในการติดต่อกบัธนาคารท่ีให้บริการ ใน

ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการให้ของขวญั 

ของกาํนัลแก่ลูกคา้เน่ืองในโอกาสพิเศษ ในด้านบุคลากร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับการท่ีพนักงานสามารถให้ค ําปรึกษาได้เ ป็นอย่างดี  ในด้าน

กระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการบริการอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

ในด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสถานท่ี

ใหบ้ริการมีความปลอดภยั  

 ปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ในด้านภาพลักษณ์องค์กร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัต่อ ธนาคารและบริษทัประกนัชีวิตมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ  ในดา้น

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการท่ีธนาคาร

และบริษทัประกนัชีวติมีประวติัดีมาอยา่งยาวนาน  ในดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญั คือ ไวว้างใจในความมัน่คงทางการเงินของ

ธนาคารและบริษทัประกนัชีวติ  

 ดา้นการตดัสินใจจากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญักับการตัดสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance โดยให้

ความสาํคญัเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัตนเองและครอบครัว   
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การวเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์องค์กร ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจใน

ตราสินคา้  

 

Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

r Sig. Collinearity Statistics 

 B Std. 

Error 

Beta   Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2.115 .515  4.103 .000   

ผลิตภณัฑ ์ .078 .103 .083 .759 .449 .242 4.132 

ราคา -.002 .105 -.002 -.017 .987 .190 5.251 

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

-.070 .086 -.070 -.811 .419 .385 2.599 

การส่งเสริมการตลาด .090 .061 .108 1.488 .139 .551 1.815 

บุคลากร .066 .109 .071 .605 .546 .213 4.693 

กระบวนการ -.153 .089 -.176 -1.714 .088 .275 3.630 

ลกัษณะทางกายภาพ .087 .091 .098 .959 .339 .278 3.599 

ภาพลกัษณ์องคก์ร .116 .116 .119 1.000 .319 .205 4.867 

ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ 

.359 .121 .386 2.960 .004 .171 5.859 

ความไวว้างใจในตรา

สินคา้ 

.173 .098 .183 1.755 .081 .266 3.759 

  

 จากตารางผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ 
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Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางดา้นสถิติ   ในดา้น

ปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.004 

 

สรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) ของการ

วเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

The Estimate 

Durbin-Watson 

.734a .539 .510 1.14438 2.164 

  

จากตารางทาํใหผู้ว้จิยัพบวา่  

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) = .734a แสดงวา่ การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่ามาก) 

 ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.539 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืน ๆ (ภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 53.9% ตวัแปร

อิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 

53.9 ท่ีเหลืออีก 46.1% เป็นผลต่อเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน  

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The 

Estimate) เท่ากบั 1.14438 หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร มีความคลาดเคล่ือน

เกิดข้ึนเท่ากบั 1.14438 
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 จากผลการวิเคราะห์ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐานดงัน้ี 

 Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10 

 Y หมายถึง การตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance ของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

 a หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) 

 b หมายถึง ค่าเบตา้ (Beta) 

 x1 - x7 หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 x8 - x10 หมายถึง ปัจจยัอ่ืน ๆ  

 สามารถแทนสมการไดด้งัน้ี 

 การตดัสินใจ =  2.115+0.078(ดา้นผลิตภณัฑ)์-0.002(ดา้นราคา)-0.070 (ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย)+0.090(ดา้นการส่งเสริมการตลาด)+0.066(ดา้นบุคลากร) 

-0.153(ดา้นกระบวนการ)+0.087(ดา้นลกัษณะทางกายภาพ)+0.116(ดา้นภาพลกัษณ์

องคก์ร)+0.359(ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้)+0.173(ดา้นความไวว้างใจในตรา

สินคา้)  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ  t-Test 0.479 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.004 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.027 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.261 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.048 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.626 ปฎิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.449 ปฎิเสธ 

ดา้นราคา  MRA 0.987 ปฎิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  MRA 0.419 ปฎิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.139 ปฎิเสธ 

ดา้นบุคลากร  MRA 0.546 ปฎิเสธ 

ดา้นกระบวนการ  MRA 0.088 ปฎิเสธ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.339 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ ๆ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร  MRA 0.319 ปฏิเสธ 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  MRA 0.004 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ MRA 0.081 ปฏิเสธ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวิจยั เร่ือง การตดัสินใจทาํประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

ของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสาํคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ข้อค้นพบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า เพศ ระดับ

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า อายุ สถานภาพ 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตในรูปแบ บ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั    

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์

(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํ

ประกันชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตใน

รูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัอ่ืน ๆ  ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate 

Image) ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Brand Trust) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน    ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ความจงรักภกัดีใน

ตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ 

Bancassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร   
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานครเท่านั้น  ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้

กลุ่มตัวอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ทั้ งประเทศเพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ี

ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเอกชนในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดในอนาคต 

2.เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยั การตดัสินใจทาํประกนั

ชีวิตในรูปแบบ Bancassurance ผ่านการขายโดยเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ควรมีการ

ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอย่างท่ีตดัสินใจทาํประกนัชีวิตในรูปแบบ Bancassurance 

ท่ีมีการทาํประกนัชีวิตผ่านตวัแทนขายทางโทรศพัท์   หรือการทาํประกนัชีวิตผ่าน

บตัรเครดิต   

3.เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้ตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความไวว้างใจ

ในตราสินคา้ ควรทาํการศึกษาเจาะลึกไปยงัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

เพื่อประโยชน์ในแง่ของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ โดย

การศึกษาในเร่ือง CRM (Customer Relationship Management) 

4.เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต

ในรูปแบบ Banceassurance ของคนในกรุงเทพมหานคร ท่ียงัไม่ได้เจาะลึกไปถึง

กระบวนการตดัสินใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวิจยั กระบวนการตดัสินใจทั้ง

กระบวนการ 

5.ควรมีการศึกษาวจิยัการตดัสินใจทาํประกนัชีวติในรูปแบบ Bancassurance 

ผา่นการรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 
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