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ความไว้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณชิย์ 

ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม   

 ( TRUST  OF  RETIREMENT COSTUMER  IN BANGKHOLEAM  AREAS   

WHO  PURCHASING  ASSURANCE  IN SIAM COMMERCIAL BANK ) 

กุลเชษฐ  วฒันผล 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมโดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม

ท่ีใชบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีมีอายุตั้งแต่  51 – 70  ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในเขต

บางคอแหลม จาํนวน 270 ราย ในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2555 รวม

ประมาณ 3 เดือน   ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ซ่ึงส่วนมาก

สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และพบวา่จะมีเงินบาํนาญหรือรายได้

ถ้าเทียบกับค่าครองชีพปัจจุบัน คืออยู่ระหว่าง 30,001-40,000  บาท  โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัความไวว้างใจต่อ

การซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยในดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นมีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถว้น และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี

ความสัมพนัธ์กันกับ ความภกัดีต่อสินค้าและด้านความไวว้างใจในตราสินค้าใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนขา้งมาก โดยในด้านความภกัดีต่อสินค้าให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นหลงัจากเลือกซ้ือประกนัแลว้ท่านยงัสนใจขอ้มูล

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ของสินคา้เพิ่มเติม  และในด้านด้านความไวว้างใจในตราสินคา้ให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัด้านมีความไวว้างใจในองค์กร นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุ

วยัเกษียณ โดยให้ความสําคญัในดา้นความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ในประกนัของ

ธนาคารไทยพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูสู้งอายุวยัเกษียณใน

เขตบางคอแหลมท่ีมีผลต่อกับความไวว้างใจต่อการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทย

พาณิชย ์คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้โดยพบวา่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในระดบัปานกลาง และมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และดา้น

ความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: ความไวว้างใจ5,การซ้ือประกนัชีวิต 

 

    ABSTRACT 

 

The purpose of this research. To study the Trust  of  retirement costomer  

in Bangkholeam areas who  purchasing  assurance  in Siam Commercal bank  . 

Questionnaires were used to collect data. Samples are elderly retirement in  

Bangkholeam  areas  Who used service From SIAM Commercal bank  . Aged 51 to 

70 years of age and in  Bangkholeam  areas  of 270 during August - October 2555 a 

total of about three months, the researchers found. Most of the sample was female. 

Most of marital status. A bachelor's degree. And found to have a pension or income 

compared to the current cost of living. Is between 30,001-40,000 baht on marketing 
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mix that is associated with To study the Trust of  retirement costomer in  

Bangkholeam areas who  purchasing  assurance  in Siam Commercal bank  . In the 

product. Overall, quite a good level. The products provide the most important 

factors are detailed from complete and have no idea about the other factors that are 

associated with Loyalty programs. And the overall level of trust in the brand  

between the medium to high. In terms of loyalty programs to the most important 

factors behind buying insurance, you are more interested in our products. And in 

terms of the trust in the organization  are the most important factors of trust in the 

brand  . There is also a comment on the factors that affect To study the Trust  of  

retirement costomer  in  Bangkholeam areas who  purchasing  assurance  in Siam 

Commercal bank  . With a focus on the satisfaction of taking care of the security of 

the commercial banks in Thailand is quite good. 

To test the hypothesis that individual characteristics of the elderly in 

retirement Bangkholame affecting the trust to buy a life insurance commercial bank 

Thailand is sex, marital status, education level. And income levels. It was found that 

the product marketing mix factors associated with To study the Trust  of  retirement 

costomer  in in  Bangkholeam areas who  purchasing  assurance  in Siam 

Commercal bank   retirement moderate. And correlated in the same direction. For 

other factors, the loyalty programs. And To study Trust  of  retirement costomer  in  

Bangkholeam areas who  purchasing  assurance  in Siam Commercal bank  

retirement moderate. And correlated in the same directionat significant level of .05 

respectively.  

KEY WORDS:  TRUST , PURCHASING  ASSURANCE 

 

บทนํา 
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ในปัจจุบนัจาํนวนผูสู้งอายุในสังคมไทย ณ ปัจจุบนัน้ี มีการรายงานจาํนวน

ของผูสู้งอายุไวว้า่มีจาํนวนเกือบ  7  ลา้นคน  คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรไทย

ทั้งหมด เม่ือมีการคาดการณ์ทางสถิติไปขา้งหนา้ ในปี  พ.ศ.2565 จะมีจาํนวนผูสู้งอายุ

ในสังคมไทยถึงร้อยละ 18  นัน่หมายความวา่เม่ือมีกลุ่มคนเดินมา 10 คน จะพบวา่เป็น

ผูสู้งอายเุกือบ 2 คนไม่เพียงเท่านั้น การเพิ่มของประชากรสูงอายขุองประเทศไทย ยงัมี

อตัราการเพิ่มอยา่งรวดเร็ว  โดยเพิ่มเป็น 2  เท่า ในเวลา 30  ปี  ขณะท่ีประเทศไทยยงั

เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงตอ้งการกาํลงัของคนหนุ่มสาวมาช่วยกนัสร้างผลผลิต

ให้กบัประเทศ แต่ทวา่ประเทศยงัตอ้งรับมือกบัปัญหาจาํนวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ทั้งท่ีประเทศยงัไม่มีฐานกาํลงัดา้นเศรษฐกิจท่ีมากเพียงพอ  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการทาํประกนัชีวิตเพื่อเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามเกษียณ 

หรือเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของครอบครัว จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในประเทศ

ไทยมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรอบปี 2553 ท่ีผา่นมาจะพบวา่ การขายประกนัผา่น

ช่องทางธนาคารหรือ แบงก์แอสชวัรันส์ กลายเป็นช่องทางท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ 

ประมาณ54.35% แซงหนา้การขายผา่นตวัแทนซ่ึงเคยเป็นช่องทางหลกัท่ีในปีท่ีผา่นมา

มีสัดส่วนอยูป่ระมาณ 38.76%ตวั เ ล ข ท่ีไดบ้่งบอก ถึง ความเปล่ียนแปลงของตลาด

ประกนัชีวิตท่ีสินคา้ประเภทประกนัเร่ิมเป็นสินคา้ท่ี “ ซ้ือง่าย ขายคล่อง” และไม่มี

ความสลบัซับซ้อนมากนัก โดยเฉพาะกบัการออกกรมธรรม์ท่ีมีเง่ือนไขในการ

คุม้ครองไม่ซับซ้อนและมีเบ้ียประกนัไม่สูงนัก ซ่ึงมีส่วนในการผลกัดนัให้ตลาด

ประกนัของ บา้นเรากา้วเขา้สู่โฉมหนา้ใหม่อยา่งแทจ้ริง 

อย่างไรก็ตามบริษทัประกนัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ดา้นการออมและความคุม้ครองใหก้บัลูกคา้ทั้งผลิตภณัฑป์ระกนัสะสมทรัพยร์ะยะสั้น

ใหม่ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าเงินออมท่ีมีฐานรายได้ขนาดกลางข้ึนไปและไม่หวงัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี หรือไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่าว เตม็วงเงินแลว้ ทาํใหมี้โอกาสขายขา้มกลุ่ม

ลูกคา้ไดม้ากข้ึน และน่าจะเป็นตวันาํการเติบโตของธุรกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 

 ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ทาง บมจ.ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต มี

ความต้องการท่ีจะขยายกลุ่มฐานลูกคา้ ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายุหรือ ลูกคา้วยัเร่ิม
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เกษียณอาย ุ เน่ืองจากธุรกิจประกนัชีวิตในธนาคารนั้นมีการแข่งขนัสูงมาก ซ่ึงแต่เดิม

นั้นกลุ่มลูกคา้หลกันั้น เป็นกลุ่มลูกคา้วยัทาํงานซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการความมัน่คงใน

อนาคตเช่น คนเร่ิมมีครอบครัว  หรือ  ผูเ้ร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ท่ีมีทศันคติและความวางใจในระบบประกนัชีวิตเป็นอย่างดี แตกต่างกบั

กลุ่มลูกค้าผูสู้งอายุและวยัเกษียณอายุเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีความมั่นคงในชีวิตมี

ครอบครัวท่ีอบอุ่น และมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีเก็บสะสมมา นาํมาใชใ้นช่วงบั้นปลาย

ชีวติรวมถึงความไม่เขา้ใจในขอ้มูลและประโยชน์ประกนัชีวติ  เช่นความไม่เช่ือมัน่ใน

ระบบการดําเนินงาน เคลมประกันเม่ือเกิดเหตุการเสียชีวิต หรือการจ่ายเงินคืน

ระหว่างทาง    ทาํให้ยากต่อการนาํเสนอการก็บออมเงินให้กบักลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี แต่

ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการทาํประ กนัสูง   และมีความสามารถใน

การเก็บออม  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเร่ือง ความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมเพื่อนาํ

ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาความไม่มั่นใจ และความไม่เข้าใจในข้อมูล รวมถึง

ประโยชน์ประกนัชีวิต  ของลูกคา้วยัสูงอายุต่อไปเพื่อเป็นการสร้างหลกัสูตรอบรม

พนักงานในการนําเสนอประกันชีวิตให้กับผูสู้งอายุวยัเกษียณ และเป็นการเพิ่ม

ยอดขายประกนัชีวิตในกลุ่มผูสู้งอายุวยัเกษียณให้ กบัทาง บมจ.ไทยพาณิชยป์ระกนั

ชีวติอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความ

ไว ้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ 

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม  

3. เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน  ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
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ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณใน

เขตบางคอแหลม 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา  และ รายได้ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย   Brand Image , Brand Loyalty , Trust in the 

brand    มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์

ของผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ                         ตัวแปรตาม

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยใหผู้สู้งอายมีุความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของการเก็บออม

หลังการเกษียณ ทาํให้สามารถสร้างหลักประกันให้ครอบครัวได้ด้วยตวัเองผ่าน

บริการของธนาคาร ซ่ึงเป็นการลดภาระของรัฐในการจดัหาสวสัดิการแก่ประชาชน

ผูสู้งอาย ุ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  

รายไดต่้อเดือน 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

 

 
ปัจจัยด้านปัจจัยอืน่ๆ 

       1. ภาพลกัษณ์สินคา้    

       2. ความภกัดีต่อสินคา้ 

       3. ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

 
ความไว้วางใจต่ อ

การซ้ือประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์

ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย

เกษียณในเขตบาง

คอแหลม 
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2. เพื่อนําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาแบบ

ประกนั และการนาํเสนอขายประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้วยัสูงอายุ ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์

3. นาํผลท่ีได้มาใช้ในการอบรมพนกังานพนักงานธนาคาร เพื่อเพิ่มทกัษะ

และการนาํเสนอขายประกนัชีวติใหก้บัผูสู้งอาย ุ                     

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความไวว้างใจต่อ

การซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย:์ กรณีศึกษา ผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอ

แหลมครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 Rotter (1971) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า เป็นความคาดหวงัต่อ

บุคคลเป็นท่ีน่าเช่ือ ถือทั้งดา้นคาํพูด  การกระทาํ  คาํมัน่สัญญา จากการเขียนหรือใช้

ขอ้ความของบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงจะสามารถทาํใหเ้กิดความไว ้วางใจ 

 พรนิภา ชีพสวสัดิภาพ และคณะ (2544) ไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมของ

ประชาชนท่ีมีต่อการทาํประกนัชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในเขตจงัหวดันครปฐม 

พบวา่ทศันคติต่อการทาํประกนั ชีวิตของประชาชนในเขตจงัหวดั มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ือง อายุ และรายไดเ้ฉล่ีย แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระดบัการศึกษา 

ในส่วนทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองตวัแทนประกนัชีวติ ประชาชนยงัมีความเห็นวา่   ตวัแทน

ส่วนใหญ่ขายประกนัชีวติเพื่อตอ้งการค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชัน่ สําหรับทศันคติ

ต่อคุณลกัษณะของกรมธรรม ์และคุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานพบวา่ สิทธิและ

ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุมส่ิงท่ีผูเ้อาประกันคาดหวงั และในเร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักบักรมการประกนัภยั พบวา่ ประชาชนยงัไม่เขา้ใจบทบาท

และหนา้ท่ีของกรมการประกนัภยัมากนกั 

โอฬาร สกลเดชา (2546) ศึกษาทศันคติต่อการซ้ือกรรมธรรมประกนัผ่าน

ธนาคารพาณิชย ์ของ ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 244 คน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ

ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ระดบั
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การศึกษา รายได้ ประสบการณ์เดิมทางด้านราคาและการได้รับขอ้มูลข่าวสารด้าน

ประกนัชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นธนาคาร

พาณิชย ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นประกนัชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อ

การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ โดยเฉพาะช่องทางการจดัจาํหน่ายของธนาคารพาณิชย ์

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2555 กบักลุ่ม

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีไทย 50 แห่งในพื้นท่ีเขตบางรักของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปกติเป็นทั้งผูค้ ้าส่ง และค้าปลีกภายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 มีจาํนวน 1,634 แห่งทัว่ประเทศ จึงกาํหนด

ตวัแทนแห่งละ 1 คนและใชสู้ตรของทาโรยามาเน่กาํหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวน

ประชากรท่ีทราบแน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้

ร้อยละ 5 ได้ 322 ตวัอย่าง และเพิ่มตวัอย่างสํารองอีก 78 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง ประมาณแห่งละ 4-12 ตวัอยา่งหรือ 8 ตวัอยา่งต่อแห่งโดยเฉล่ีย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

พบว่า ปัจจยัด้านเพศ ด้านรายได้ระดับการศึกษา และสถานภาพ มีผลกับ

ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นส่วนบุคคลดา้นเพศ  ดา้นรายได ้ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ ของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อความแตกต่างของความไวว้างใจ

ต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 

 

2. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการ 
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ขาย และด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจต่อการซ้ือประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.05 โดยด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 

3. สรุปจากผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ 

พบวา่   ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ   ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ดา้น 

ความภกัดีต่อสินคา้ และ ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 โดยดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และ 

ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนั

ชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

  

 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ( R ) = .895a แสดงวา่ ความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู ้สูงอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม มี

ความสัมพนัธ์กบั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ใน

ระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

 ค่าสัมประสิทธ์การกาํหนด  (R2) = .801 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นแวดล้อมอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม คิดเป็น 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig. Tolerance VIF 

 (ค่าคงท่ี) .070 .306  .227 .820     

ดา้นราคา .062 .053 .057 1.164 .245 .320 3.130 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย -.021 .049 -.019 -.428 .669 .369 2.713 

ดา้นการส่งเสริมการขาย -.020 .048 -.021 -.417 .677 .307 3.252 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .197 .055 .202 3.586 .000 .240 4.165 

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ -.063 .068 -.050 -.926 .355 .260 3.840 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ .480 .052 .483 9.289 .000 .283 3.537 

 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ .365 .059 .321 6.223 .000 .287 3.487 

R 

R Square 

Adjusted R 
Square. Std. Error of the Estimate 

.895a .801 .796 .85675 
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80.1  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรตามไดร้้อยล่ะ 80.1 ท่ีเหลืออีก 19.9 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ .85675 

หมายความวา่ การประมาณค่าของ ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทย

พาณิชย ์มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .85675 

 จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า 4.165 

ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า .240 ซ่ึงตํ่า

กวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั คือเกิด Multicollinearity 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

ความไวว้างใจต่อการซ้ือ = .070+.062 (ราคา) -.021 (สถานท่ีจดัจาํหน่าย)  

-.020 (ส่งเสริมการขาย) + .197 (ผลิตภณัฑ์) -.063 (ภาพลกัษณ์ตราสินคา้) + .480 

(ความภกัดีต่อสินคา้) +.365 (ความไวว้างใจในตราสินคา้) 

จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นแวดลอ้ม

อ่ืนๆมีความ สัมพนัธ์กบั ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์

ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระ

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ตวัแปรตามของความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุ

วยัเกษียณในเขตบางคอแหลม มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์ต่อตวั

แปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นความ

ภกัดีต่อสินคา้ และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้  

 
ค่านัยสําคัญ  

 
ผลการ

ทดสอบ  

 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test .05 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test .220 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .024 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test .000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test .015 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นราคา MRA .245 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .669 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA .677 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA .355 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA .000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Trust in the 

brand  ) 

MRA .000 ยอมรับ 
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จากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่า ผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมท่ีใช้

บริการของธนา คารไทยพาณิชย ์ส่วนมากเป็นเพศหญิง ซ่ึงส่วนมากสถานภาพสมรส 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และพบวา่จะมีเงินบาํนาญหรือรายไดถ้า้เทียบกบัค่าครอง

ชีพปัจจุบนั คืออยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท  โดยขอ้สังเกตน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า

การเก็บขอ้มูลตวัอยา่งคร้ังน้ีวา่เป็นผูสู้งอายุท่ีเป็น เพศหญิง ท่ีพึ่งเกษียณอายุมาไม่เกิน 

5 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายได ้

ระดับการศึกษา และสถานภาพ ของผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลมท่ีใช้

บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์มีผลกบัความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนั  

ดา้นการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่อการ

ซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม    จาก

ผลการวิจัยส่วนมากให้ความสําคัญในด้าน   มีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถ้วน   
รองลงมาไดแ้ก่  ใชเ้อกสารประกอบการสมคัรทาํประกนัไม่ยุง่ยาก   สะดวกต่อการ

ติดต่อสอบถามขอ้มูล  รูปแบบประกนัชีวิตสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้และ

อตัราผลตอบแทน  (กาํไรส่วนต่าง)   อยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าสนใจ  ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ทิพยพ์ล กิติอาภา และคณะ (2546)   ท่ีกล่าวว่า ความเขา้ใจในระบบ

ประกนัภยัตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลใหลู้กคา้เขา้ใจ  และ   การมีใจ

รักการบริการหรือเต็มใจในการบริการของตัวแทน ความซ่ือสัตย์และความมี

จรรยาบรรณวชิาชีพของตวัแทน  การรักษาความลบัของลูกคา้ลว้นเป็นส่ิงสําคญัยิ่งต่อ

ความสัมฤทธ์ิผลของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัของธนาคารพาณิชย ์

ด้านการศึกษาปัจจยัด้านความภักดีต่อสินค้ามีความสัมพนัธ์กับต่อความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม จากผลการวิจยัส่วน มากให้ความสําคญัใน หลงัจากเลือกซ้ือประกนัแล้ว

ท่านยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติม รองลง  มาไดแ้ก่ อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือ

ประกนัชีวิตของบ.ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิตรองลงมาไดก้็มีความตอ้งการกลบัมาซ้ือ

ประกนัชีวติเพิ่มอีกฉบบัในคร้ังต่อไปรองลงมาไดแ้ก่ท่านมีความมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งใน
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การติดต่อขอคาํแนะนําและประกนัชีวิตของท่านฉบบัต่อไปตอ้งเป็นธนาคารไทย

พาณิชยน้ี์เท่านั้น เรียงตามลาํดบั 

ดา้นการศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณในเขตบาง

คอแหลม จากผลการวิจัยส่วนมากให้ความสําคัญใน มีความไวว้างใจในองค์กร 

รองลงมาไดแ้ก่  มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ รองลงมาไดแ้ก่  มีความไวว้างใจใน

สาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ี์จาํหน่าย รองลงมาได้แก่  มีความรู้สึกว่าธนาคารไทย

พาณิชยท่ี์ท่านใชอ้ยูเ่ป็นมืออาชีพ  และมีความไวว้างใจในพนกังานผูใ้ห้บริการ เรียง

ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

1.1  สาํหรับธนาคารไทยพาณิชย ์หากตอ้งการใหข้องผูสู้งอายวุยัเกษียณเกิด 

ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวตินั้น ถา้ตอ้งการให้ประกนัชีวิตนั้นขายดี ควรท่ีจะ

มีการเน้นหนักในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ด้านการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถ้วนของ

กรมธรรมใ์หค้รบถว้นเป็นอยา่งดี และทาํขั้น ตอนในการสมคัรให้นอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้ง

ทาํระบบศูนย์บริการลูกค้าให้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้ น

ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงมากท่ีสุด 

1.2 สาํหรับการทาํการส่งเสริมการตลาดนั้นธนาคารไทยพาณิชยค์วรจะ 

เนน้หนกัในเร่ืองของการอบรมให้พนกังานมีความรู้อยา่งละเอียด และมีพนกังานคอย

ให้คาํแนะนําตลอดเวลา ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีจะดึงดูดผูบ้ริโภคให้สนใจมาซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ได้ ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามท่ี

กฎหมายบงัคบัหรือกาํหนดไว ้และตรงกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละหน้าท่ี 

ควบคู่กบัปัจจยัดา้นการสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีของพนกังาน 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

            2.1ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขตบางคอ

แหลม เท่านั้น ดังนั้นการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนน้อย ส่งผลให้ขอ้มูลท่ีออกมาไม่

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขต

การศึกษาให้กวา้งข้ึน และการวิจยัควรเป็นแบบต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 

            2.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาอาจมีการเพิ่มตวัแปร เช่นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

หรือความพอใจในการให้บริการต่อการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของ

ผูสู้งอายวุยัเกษียณ เป็นตน้ 
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