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------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) และปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร
ความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า ความไว้วางใจในตราสิ นค้า ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็ น จากกลุ่มตัวอย่าง 170 ราย ที่มีอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ส่ วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการประมวลผลข้อมูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการประมวลผล โดยใช้ส ถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Anova t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis ในการ
วิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 60,000 บาท
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2. ค่ า เฉลี่ ย ของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร พบว่า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ คื อ
ระยะเวลาความคุม้ ครองเหมาะสมกับเบี้ยประกันที่จ่าย มีระดับค่าเฉลี่ย 8.15 ด้านราคา
คือ เบี้ยประกันสามารถในไปหักลดหย่อนภาษี มีระดับค่าเฉลี่ย 8.58 ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย คือ ความสะดวกสบายในการติดต่อกับธนาคารที่ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 8.26
ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด คือ การให้ของขวัญของกํานัลแก่ ลูก ค้าเนื่ องในโอกาส
พิเศษ มี ค่าเฉลี่ย 7.76 ด้านบุคลากร คือ พนักงานสามารถให้คาํ ปรี กษาได้อย่างดี มี
ค่า เฉลี่ ย 8.51 ด้านกระบวนการ คื อ ธนาคารมีก ระบวนการในการให้บ ริ ก ารอย่า ง
ถูกต้องแม่นยํา มีค่าเฉลี่ยย 8.23 ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ สถานที่ให้บริ การมีความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 8.14
3. ค่า เฉลี่ ย ปั จจัย ด้า นอื่ น ๆ พบว่า ด้า นภาพลักษณ์ องค์ก ร คื อ ธนาคารและบริ ษ ทั
ประกันมีความมัน่ คงและน่าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย 8.51 ด้านความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
คือ ธนาคารและบริ ษทั ประกันมีประวัติดีมาอย่างยาวนาน มีค่าเฉลี่ย 8.24 ด้านความ
ไว้วางใจในตราสิ นค้า คือ ไว้วางใจในความมัน่ คงทางการเงินของธนาคารและบริ ษทั
ประกัน มีค่าเฉลี่ย 8.37
4. ค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance พบว่า เพื่อเป็ น
หลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 8.47
5. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูว้ ิจยั ยอมรับสมมติฐานเฉพาะในส่ วน
ของ อายุ สถานภาพ และอาชี พ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.004, 0.027 และ 0.048 ตามลําดับ
6. ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ผูว้ ิจยั ปฏิ เสธสมมติ ฐาน เนื่ องจาก
พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผูว้ ิจยั ยอมรับสมมติฐานเฉพาะความ
จงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.004
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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
ไม่วา่ ยุคสมัยใด สิ่ งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยคือ เกิดมาแล้ว ทุก
คนต้องแก่ เจ็บ และตาย การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนี้ นํามาซึ่ งความวิตกกังวลใจใน
การดํารงชีวติ การประกันชีวติ จึงเข้ามามีบทบาทและมีความสําคัญ เปรี ยบเสมือนเป็ น
ปั จจัย 5 นอกเหนื อจาก อาหาร ยา เครื่ องนุ่ งห่ ม และที่อยู่อาศัย เปรี ยบเสมือนเป็ น
เครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยบรรเทาหรื อชดเชยความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การทํา
ประกั น ชี วิ ต ก็ เ ปรี ยบเสมื อ นเป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยจั ด ระเบี ย บการใช้ จ่ า ยเงิ น
เปรี ยบเสมื อนเป็ นการลงทุ นในระยะยาว เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยสร้ างวินัยในการ
ออมเพื่ อไว้สํา หรั บ เป็ นทุ นการศึ ก ษาให้บุ ตรหลาน เป็ นการออมเพื่ อใช้จ่า ยในวัย
เกษี ย ณ จากประโยชน์ ม ากมายดัง ที่ ก ล่ า วมานี้ ทํา ให้ ค นมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
ประโยชน์ของการทําประกันชี วิตมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ทําให้
การเติบ โตของธุ รกิ จประกันชี วิตมี แนวโน้มที่ จะเติ บ โตอย่า งต่อเนื่ อง โดยมี ปัจจัย
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สนับสนุ นที่ส่งผลทําให้ธุรกิจขยายตัว ได้แก่ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใน
รู ปแบบใหม่ที่ไม่ซบั ซ้อน เน้นการออมที่แฝงประโยชน์จากการประหยัดภาษี โดยมุ่ง
เจาะกลุ่มเป้ าหมายใหม่ผา่ นช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นช่องทางการจัด
จํา หน่ า ยช่ อ งทางใหม่ (Alternative Channel) หรื อ ที่ เ รี ย กเป็ นภาษาอัง กฤษว่ า
Bancassurance ในประเทศไทยนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยผ่านการอนุญาตเห็นชอบ
จาก ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และได้อ อกประกาศอนุ ญ าตให้ธ นาคารพาณิ ช ย์
ประกอบธุ รกิ จนายหน้าขายประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชี วิต เมื่ อวันที่ 20
ธันวาคม 2544 โดยธนาคารพาณิ ชย์ที่จะประกอบธุ รกิจการเป็ นนายหน้าประกันวินาศ
ภัย และนายหน้ า ประกัน ชี วิ ต จะต้อ งยื่น ขออนุ ญ าตและปฏิ บ ัติ ต ามประกาศนาย
ทะเบียน (นายทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกัน
ชี วิต พ.ศ. 2535) โดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์จะใช้ในการประกอบธุ รกิ จนายหน้า
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และลูกค้าหรื อบุคคลที่สนใจสามารถมาซื้ อประกัน
ผ่า นธนาคารที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตเพื่ อความสะดวกและเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ได้ม าก การเสนอ
บริ การในรู ปแบบนี้ เป็ นผลดีต่อธนาคารที่สามารถขยายธุ รกิจจากฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่
แล้ว ในแง่ของบริ ษทั ประกันชี วิต สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ จากฐานลูกค้าของ
ธนาคารที่ตวั แทนเข้าไม่ถึง ทําให้บริ ษทั ประกันสามารถลดรายจ่ายให้กบั คนกลางหรื อ
ตัวแทนนายหน้าในหลายระดับ ขั้นตามโครงสร้ างของแต่ละบริ ษทั ที่ มี ค่าใช้จ่า ย
ค่อนข้างสู งกว่าการขายประกันผ่านธนาคาร และยากต่อการประเมินภาระค่าใช้จ่าย
รวมที่ แท้จริ งต่อการขายกรมธรรม์แต่ละฉบับ ประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าหรื อบริ การ เปรี ยบเสมือน “การยิงปื นนัดเดียวได้นกสองตัว” เนื่ องจากลูกค้า
ของธนาคารสามารถได้สิทธิ ประโยชน์ในเรื่ องของการประกันชีวิตเพิ่มเติมเข้ามากับ
การออมเงิ นฝากกับธนาคารที่เป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ประกันชี วิต หรื อธนาคารก็มี
บริ ษทั ในเครื อที่ให้บริ การด้านการประกันชี วิตด้วยเช่ นกัน ดังนั้น การศึกษา “การ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร” หวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในความรู้ที่มอบให้แก่บุคคลทัว่ ไป สถาบันการเงิน
สถาบันที่ให้หลักประกัน เพื่อนําเป็ นข้อมูลในการค้นคว้าหรื อวิจยั ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับ
การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่ น ๆ กับการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ผทู ้ ี่มีความสนใจในการทําประกันชีวิตในรู ป Bancassurance ได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจในการทําประกันชี วิตผ่านการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจากปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปัจจัยอื่น ๆ
2.เพื่อให้ธนาคาร บริ ษทั ประกันชีวติ ที่สนใจการศึกษาวิจยั ได้รับทราบถึงการ
ตัดสิ นใจของลูกค้า เพื่อนําไปปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
3.เป็ นฐานข้อมู ล ในการศึ ก ษาด้า นประกันชี วิต ในรู ป แบบ Bancassurance
สําหรับบุคคลทัว่ ไปในอนาคต
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ ที่ แตกต่ า งกันส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจทํา ประกันชี วิ ตในรู ป แบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
3.ปั จจัยอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image) ความ
จงรักภักดี ในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และ ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand
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Trust) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance ของ
คนในกรุ งเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ จากการวิจยั
ของ รสสุ คนธ์ กมลเวคิน (2550) พบว่า เพศแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจทําประกันภัย
รถยนต์ป ระเภทภาคสมัค รใจชั้น 1 ของผูใ้ ช้รถยนต์ที่ จดทะเบี ย นในเขตพื้ นที่ ข อง
สํานักทะเบียนและภาษีรถยนต์กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อายุ ผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ เกียรติสุนทร (2547) ได้สรุ ปไว้ว่า
อายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ลู ก ค้า จะตัด สิ น ใจทํา ประกันชี วิต (โดยพิ จ ารณาปั จจัย ภายใน)
แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สถานภาพ จากงานวิจยั ของ จอน จิร
พันธุ์ (2549) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพต่างกันรับปั จจัยการสื่ อสารการตลาดใน
การตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในเขตกรุ งเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา จากงานวิจยั ของ ศริ นธร ยอดมงคล
(2552) พบว่าระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อาชี พ จากผลการวิจยั ของ ปวันรัตน์ เหลืองอรุ ณเลิศ (2553) พบว่า ลูกค้าที่มีอาชี พ
แตกต่ างกัน จะมี ก ารตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพ ย์แตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน จากงานวิจยั ของ วรัญญา อัคร
เอกฒาลิ น (2553) รายได้ค รอบครั ว ของผู้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน ให้
ความสํา คัญกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อประกันชี วิตผ่า น
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ได้แก่
ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ จากงานวิจยั ของชวลิ ต หาเรื อนพืช น์ (2552) ที่พ บว่า ปั จจัย ด้า น
กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิตมี ผลต่อ การตัดสิ นใจทํา ประกัน ชี วิตแบบสะสมทรั พ ย์ข อง
บริ ษ ัท อเมริ ก ัน อิ น เตอร์ แ นชชั่น แนล แอสชัว รั น ส์ จํา กัด สํ า นัก งานคุ ณ สมพงษ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (S.D. = .891) ด้านราคา จากงานวิจยั ของฉัตรนลิน แก้วสม
(2548) พบว่า ปั จจัยด้านราคาในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของพนักงาน
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ในเขตอุตสาหกรรมกบิลร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ าํ หนักการตัดสิ นใจมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากงานวิจยั
ของ นรากร ทิพนี (2553) ซึ่ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการบริ การด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อ
การตัดสิ นในต่ออายุกรมธรรม์ของผูซ้ ้ื อประกันภัยรถยนต์ในภาพรวมทุกปั จจัยอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จากงานวิจยั ของ
เนตรดาว ชมภูคาํ (2554) ค้นพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีระดับของการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.59 ด้านบุคลากร จากงานวิจยั
ของ วินยั คําภิระปาวงศ์ (2552) ซึ่ งพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรที่
ให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การที่มีผลต่อการเลือกทําประกันภัยรถยนต์ของผูเ้ อาประกันภัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ จากงานวิจยั ของ วิภาพร ธรรมโชติ
ดํารง (2550) ที่พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การที่ความง่ายของขั้นตอนการสมัคร
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านเทเลมาร์ เก็ตติ้งของผูถ้ ือกรมธรรม์
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ จากงานวิ จ ัย ของ ราตรี ตั้ง จิ ต รมณี ศ ัก ดา (2546) ซึ่ งพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอทางกายภาพใน
ระดับมากทุกปัจจัย
3.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์องค์กร งานวิจยั
ของ อรุ ณ วิสุทพิพฒั น์สกุล (2552) พบว่า ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านภาพลักษณ์
องค์ ก ร ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ละบริ ษ ัท ประกัน ชี วิ ต ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ ด้านความจงรักภักดีในตราสิ นค้า งานวิจยั ของ
สุ พร สู ยะโพธ (2552) พบว่า ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกฝากเงินกับธนาคารกสิ กรไทย เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครอง
เงิ นฝาก พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เต็มรู ปแบบ ภายใต้การทดสอบด้วยค่าสถิ ติ ChiSquare ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า งานวิจยั ของ นาฏวดี
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กุลเลิ ศจริ ยา (2552) พบว่าความไว้วางใจในตัวสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ องานวิจยั ของกรกนก
มีประเสริ ฐวาจา (2551) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อขั้นตอนและ
กระบวนการที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต โดยให้ความสําคัญที่กบั พฤติกรรม
ภายหลังการซื้ อและเหตุจูงใจในการซื้ อประกันชีวติ ในระดับมาก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรที่ทาํ ประกันชีวิตใน
รู ปแบบ Bancassurance ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 170
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ttest F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการ,
ด้านลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ
Bancassurance

ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า, ความไว้วางใจในตราสิ นค้า
สรุปผลการวิจัย
ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ
ระหว่า ง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับระยะเวลาความคุ ม้ ครองเหมาะสมกับเบี้ยประกันที่จ่าย
มากที่สุด ในด้านราคากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเบี้ยประกันสามารถ
นําไปหักลดหย่อนภาษีมากที่สุด ในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
1

1
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ใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการติดต่อกับธนาคารที่ให้บริ การ ใน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการให้ของขวัญ
ของกํานัลแก่ลูกค้าเนื่ องในโอกาสพิเศษ ในด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้
ความสํ า คัญ กั บ การที่ พ นั ก งานสามารถให้ ค ํา ปรึ กษาได้ เ ป็ นอย่ า งดี ในด้ า น
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการบริ การอย่างถูกต้องแม่นยํา
ในด้า นลัก ษณะทางกายภาพ กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ สถานที่
ให้บริ การมีความปลอดภัย
ปั จ จัย อื่ น ๆ พบว่า ในด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญต่อ ธนาคารและบริ ษทั ประกันชี วิตมีความมัน่ คงและน่าเชื่ อถือ ในด้าน
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการที่ธนาคาร
และบริ ษทั ประกันชีวติ มีประวัติดีมาอย่างยาวนาน ในด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ คือ ไว้วางใจในความมัน่ คงทางการเงิ นของ
ธนาคารและบริ ษทั ประกันชีวติ
ด้านการตัดสิ นใจจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้
ความสํ า คัญ กับ การตัด สิ น ใจทํา ประกันชี วิตในรู ป แบบ Bancassurance โดยให้
ความสําคัญเพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว
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การวิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดตัวแปรอิสระรวมทั้งสิ้ น 10 ตัวแปร ซึ่ งมาจากสมมติฐานที่ 2
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร (7P’s) และสมมติฐานที่ 3 ปั จจัย อื่น ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจใน
ตราสิ นค้า
ตัวแปร

ค่าคงที่
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัด
จําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากร
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ
ภาพลักษณ์องค์กร
ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า
ความไว้วางใจในตรา
สิ นค้า

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
2.115
.515
.078
.103
-.002
.105
-.070
.086

Coefficients
Standardized
Coefficients
Beta

r

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.083
-.002
-.070

4.103
.759
-.017
-.811

.000
.449
.987
.419

.242
.190
.385

4.132
5.251
2.599

.090
.066
-.153
.087
.116
.359

.061
.109
.089
.091
.116
.121

.108
.071
-.176
.098
.119
.386

1.488
.605
-1.714
.959
1.000
2.960

.139
.546
.088
.339
.319
.004

.551
.213
.275
.278
.205
.171

1.815
4.693
3.630
3.599
4.867
5.859

.173

.098

.183

1.755

.081

.266

3.759

จากตารางผลการวิ เคราะห์ พ หุ คู ณ แบบถดถอย (Multiple Regression
Analysis) สําหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ ก าร ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

497
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติ ในด้าน
ปั จจัยอื่ น ๆ พบว่า ปั จจัยด้านความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.004
สรุ ปผลค่ าสั มประสิ ทธิ์สหพันธ์ พหุคูณ (R) และสั มประสิ ทธิ์การกําหนด (R2) ของการ
วิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis)
R

R Square

.734a

.539

Adjusted R
Square
.510

Std. Error of
The Estimate
1.14438

Durbin-Watson
2.164

จากตารางทําให้ผวู ้ จิ ยั พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์พหุคูณ (R) = .734a แสดงว่า การตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในระดับสู ง (เนื่องจาก R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = 0.539 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การและปั จจัยอื่ น ๆ (ภาพลัก ษณ์ องค์ก ร, ความจงรัก ภักดี ต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจในตราสิ นค้า) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น 53.9% ตัวแปร
อิสระสามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ
53.9 ที่เหลืออีก 46.1% เป็ นผลต่อเนื่องจากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The
Estimate) เท่ากับ 1.14438 หมายความว่า การประมาณค่าของการตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร มีความคลาดเคลื่ อน
เกิดขึ้นเท่ากับ 1.14438
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จากผลการวิ เ คราะห์ ไ ด้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐานดังนี้
Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10
Y หมายถึง การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance ของคน
ในกรุ งเทพมหานคร
a หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
b หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
x1 - x7 หมายถึง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
x8 - x10 หมายถึง ปั จจัยอื่น ๆ
สามารถแทนสมการได้ดงั นี้
การตัดสิ นใจ = 2.115+0.078(ด้านผลิตภัณฑ์)-0.002(ด้านราคา)-0.070 (ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย)+0.090(ด้านการส่ งเสริ มการตลาด)+0.066(ด้านบุคลากร)
-0.153(ด้านกระบวนการ)+0.087(ด้านลักษณะทางกายภาพ)+0.116(ด้านภาพลักษณ์
องค์กร)+0.359(ด้านความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า)+0.173(ด้านความไว้วางใจในตรา
สิ นค้า)
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.479
อายุ
F-Test
0.004
สถานภาพ
F-Test
0.027
ระดับการศึกษา
F-Test
0.261
อาชีพ
F-Test
0.048
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
0.626
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
MRA
0.449
ด้านราคา
MRA
0.987
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
MRA
0.419
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.139
ด้านบุคลากร
MRA
0.546
ด้านกระบวนการ
MRA
0.088
ด้านลักษณะทางกายภาพ
MRA
0.339
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์องค์กร
MRA
0.319
ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า
MRA
0.004
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า
MRA
0.081
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ปฎิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตในรู ป แบบ Bancassurance
ของคนในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได้ดงั นี้
ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ ง นี้ พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า อายุ สถานภาพ
และอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจทํ า ประกั น ชี วิ ต ในรู ปแบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้ งนี้
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การซึ่ งประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มี ความสัม พันธ์ต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิ ตในรู ป แบบ Bancassurance ของคนในกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติ ฐ านที่ ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตใน
รู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยอื่น ๆ ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate
Image) ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Brand Trust) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ทําประกันชี วิตในรู ปแบบ Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร จึงปฏิ เสธ
สมมติฐาน ในทางตรงกันข้าม ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ความจงรักภักดีใน
ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทําประกันชี วิตในรู ปแบบ
Bancassurance ของคนในกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการสุ่ มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเน้น
กลุ่ ม ตัว อย่า งนอกเขตกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ทั้ง ประเทศเพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลการวิจ ัย ที่
ครอบคลุ ม มากขึ้ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก รเอกชนในการวางกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดในอนาคต
2.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั การตัดสิ นใจทําประกัน
ชี วิต ในรู ป แบบ Bancassurance ผ่า นการขายโดยเจ้า หน้า ที่ ธ นาคาร ควรมี ก าร
ศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจทําประกันชีวิตในรู ปแบบ Bancassurance
ที่มีการทําประกันชี วิตผ่านตัวแทนขายทางโทรศัพท์ หรื อการทําประกันชี วิตผ่าน
บัตรเครดิต
3.เนื่ อ งจากการศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ใช้ต ัว แปรอิ ส ระคื อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดีในตราสิ นค้า และความไว้วางใจ
ในตราสิ นค้า ควรทําการศึกษาเจาะลึ กไปยังปั จจัยด้านความจงรักภักดี ในตราสิ นค้า
เพื่อประโยชน์ในแง่ ของการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างองค์กรกับลูกค้า โดย
การศึกษาในเรื่ อง CRM (Customer Relationship Management)
4.เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
ในรู ปแบบ Banceassurance ของคนในกรุ ง เทพมหานคร ที่ยงั ไม่ได้เจาะลึ กไปถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวิจยั กระบวนการตัดสิ นใจทั้ง
กระบวนการ
5.ควรมีการศึกษาวิจยั การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ในรู ปแบบ Bancassurance
ผ่านการรับรู ้จากการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
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