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ความไว้ วางใจต่ อการซื้อประกันชี วติ ธนาคารไทยพาณิชย์
ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม
( TRUST OF RETIREMENT COSTUMER IN BANGKHOLEAM AREAS
WHO PURCHASING ASSURANCE IN SIAM COMMERCIAL BANK )
กุลเชษฐ วัฒนผล 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์กียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษาความไว้ว างใจต่ อ การซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมโดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
ที่ใช้บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ที่มีอายุต้ งั แต่ 51 – 70 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในเขต
บางคอแหลม จํานวน 270 ราย ในระหว่างเดื อนสิ ง หาคม – ตุ ลาคม 2555 รวม
ประมาณ 3 เดือน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่ งส่ วนมาก
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และพบว่าจะมีเงินบํานาญหรื อรายได้
ถ้า เที ย บกับ ค่ า ครองชี พ ปั จ จุ บ ัน คื อ อยู่ร ะหว่า ง 30,001-40,000 บาท โดยมี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กนั กับความไว้วางใจต่อ
การซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ ในด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญมากที่สุดกับ
ปัจจัยด้านมีการชี้แจงรายละเอียดที่ครบถ้วน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆที่มี
ความสัม พันธ์ ก ัน กับ ความภัก ดี ต่ อสิ นค้า และด้า นความไว้วางใจในตราสิ นค้า ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลางถึ งค่อนข้า งมาก โดยในด้านความภัก ดี ต่อสิ นค้าให้
ความสําคัญมากที่สุดกับปั จจัยด้านหลังจากเลือกซื้ อประกันแล้วท่านยังสนใจข้อมูล
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ของสิ นค้าเพิ่มเติ ม และในด้านด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้าให้ความสําคัญมาก
ที่ สุดกับ ปั จจัย ด้านมี ความไว้วางใจในองค์กร นอกจากนี้ ยงั มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุ
วัยเกษียณ โดยให้ความสําคัญในด้านความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ ในประกันของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณใน
เขตบางคอแหลมที่ มี ผ ลต่ อ กับ ความไว้ว างใจต่อ การซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทย
พาณิ ชย์ คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ โดยพบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษี ยณในระดับ ปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สําหรับปั จจัยอื่นๆด้านความภักดีต่อสิ นค้า และด้าน
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ความไว้วางใจ,การซื้ อประกันชีวิต
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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.
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ในปั จจุบนั จํานวนผูส้ ู งอายุในสังคมไทย ณ ปั จจุบนั นี้ มีการรายงานจํานวน
ของผูส้ ู งอายุไว้วา่ มีจาํ นวนเกือบ 7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 10 ของประชากรไทย
ทั้งหมด เมื่อมีการคาดการณ์ทางสถิติไปข้างหน้า ในปี พ.ศ.2565 จะมีจาํ นวนผูส้ ู งอายุ
ในสังคมไทยถึงร้อยละ 18 นัน่ หมายความว่าเมื่อมีกลุ่มคนเดินมา 10 คน จะพบว่าเป็ น
ผูส้ ู งอายุเกือบ 2 คนไม่เพียงเท่านั้น การเพิ่มของประชากรสู งอายุของประเทศไทย ยังมี
อัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็ ว โดยเพิ่มเป็ น 2 เท่า ในเวลา 30 ปี ขณะที่ประเทศไทยยัง
เป็ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ซึ่ งต้องการกําลังของคนหนุ่มสาวมาช่วยกันสร้างผลผลิต
ให้กบั ประเทศ แต่ทว่าประเทศยังต้องรับมือกับปั ญหาจํานวนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งที่ประเทศยังไม่มีฐานกําลังด้านเศรษฐกิจที่มากเพียงพอ
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวการทําประกันชี วิตเพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัว จึงเริ่ มเข้ามามีบทบาทในประเทศ
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรอบปี 2553 ที่ผา่ นมาจะพบว่า การขายประกันผ่าน
ช่องทางธนาคารหรื อ แบงก์แอสชัวรันส์ กลายเป็ นช่องทางที่มีสัดส่ วนมากที่สุดคือ
ประมาณ54.35% แซงหน้าการขายผ่านตัวแทนซึ่ งเคยเป็ นช่องทางหลักที่ในปี ที่ผา่ นมา
มีสัดส่ วนอยูป่ ระมาณ 38.76%ตัว เ ล ข ที่ได้บ่งบอก ถึง ความเปลี่ยนแปลงของตลาด
ประกันชีวิตที่สินค้าประเภทประกันเริ่ มเป็ นสิ นค้าที่ “ ซื้ อง่าย ขายคล่อง” และไม่มี
ความสลับ ซับ ซ้อนมากนัก โดยเฉพาะกับ การออกกรมธรรม์ที่ มีเงื่ อนไขในการ
คุม้ ครองไม่ซับซ้อนและมีเบี้ยประกันไม่สูงนัก ซึ่ งมีส่วนในการผลักดันให้ตลาด
ประกันของ บ้านเราก้าวเข้าสู่ โฉมหน้าใหม่อย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ประกันได้พฒั นาผลิ ตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านการออมและความคุม้ ครองให้กบั ลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น
ใหม่ ที่ เ จาะกลุ่ ม ลู ก ค้า เงิ น ออมที่ มี ฐ านรายได้ข นาดกลางขึ้ น ไปและไม่ ห วัง สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรื อได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าว เต็มวงเงินแล้ว ทําให้มีโอกาสขายข้ามกลุ่ม
ลูกค้าได้มากขึ้น และน่าจะเป็ นตัวนําการเติบโตของธุ รกิจในช่วงที่เหลือของปี
ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้กล่ าวมาข้างต้นนั้น ทาง บมจ.ไทยพาณิ ชย์ประกันชี วิต มี
ความต้องการที่ จะขยายกลุ่ มฐานลูก ค้า ไปยังกลุ่ม ลูก ค้า ผูส้ ู งอายุหรื อ ลูก ค้า วัย เริ่ ม
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เกษียณอายุ เนื่ องจากธุ รกิจประกันชี วิตในธนาคารนั้นมีการแข่งขันสู งมาก ซึ่ งแต่เดิม
นั้นกลุ่ มลูกค้าหลักนั้น เป็ นกลุ่ มลูกค้าวัยทํางานซึ่ งเป็ นวัยที่ตอ้ งการความมัน่ คงใน
อนาคตเช่น คนเริ่ มมีครอบครัว หรื อ ผูเ้ ริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ที่มีทศั นคติและความวางใจในระบบประกันชี วิตเป็ นอย่างดี แตกต่างกับ
กลุ่ ม ลู ก ค้า ผูส้ ู ง อายุ แ ละวัย เกษี ย ณอายุ เ นื่ อ งจากคนกลุ่ ม นี้ มี ค วามมั่น คงในชี วิ ต มี
ครอบครัวที่อบอุ่น และมีความต้องการใช้เงินที่เก็บสะสมมา นํามาใช้ในช่วงบั้นปลาย
ชีวติ รวมถึงความไม่เข้าใจในข้อมูลและประโยชน์ประกันชีวติ เช่นความไม่เชื่อมัน่ ใน
ระบบการดํา เนิ น งาน เคลมประกัน เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารเสี ย ชี วิต หรื อ การจ่ า ยเงิ น คื น
ระหว่างทาง ทําให้ยากต่อการนําเสนอการก็บออมเงินให้กบั กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ แต่
ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพในการทําประ กันสู ง และมีความสามารถใน
การเก็บออม ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเรื่ อง ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมเพื่อนํา
ข้อ มูล มาใช้ใ นการแก้ปั ญหาความไม่ม ั่น ใจ และความไม่เ ข้า ใจในข้อ มู ล รวมถึ ง
ประโยชน์ประกันชี วิต ของลูกค้าวัยสู งอายุต่อไปเพื่อเป็ นการสร้ างหลักสู ตรอบรม
พนัก งานในการนํา เสนอประกัน ชี วิ ต ให้ก ับ ผูส้ ู ง อายุว ยั เกษี ย ณ และเป็ นการเพิ่ ม
ยอดขายประกันชี วิตในกลุ่มผูส้ ู งอายุวยั เกษียณให้ กับทาง บมจ.ไทยพาณิ ชย์ประกัน
ชีวติ อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อความ
ไว้ วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม
3. เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั
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ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณใน
เขตบางคอแหลม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ กษา และ รายได้ที่แตกต่างกันที่ มีผลต่อความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
2. ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย กิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ
ต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย Brand Image , Brand Loyalty , Trust in the
brand มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์
ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม

กรอบแนวความคิด
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อสิ นค้า
3. ความไว้วางใจในตราสิ นค้า

ความไว้ วางใจต่ อ
การซื้ อ ประกัน ชี วิต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย
เกษี ย ณในเขตบาง
คอแหลม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ช่วยให้ผสู ้ ู งอายุมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บออม
หลัง การเกษี ย ณ ทํา ให้ส ามารถสร้ า งหลัก ประกันให้ค รอบครั วได้ด้วยตัวเองผ่า น
บริ การของธนาคาร ซึ่ งเป็ นการลดภาระของรัฐในการจัดหาสวัสดิการแก่ประชาชน
ผูส้ ู งอายุ
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2. เพื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ม าใช้เ ป็ นแนวทาง ในการพัฒ นาแบบ
ประกัน และการนําเสนอขายประกันชี วิตที่เหมาะสมกับลูกค้าวัยสู งอายุ ของธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
3. นําผลที่ ได้มาใช้ในการอบรมพนักงานพนักงานธนาคาร เพื่อเพิ่มทักษะ
และการนําเสนอขายประกันชีวติ ให้กบั ผูส้ ู งอายุ
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความไว้วางใจต่อ
การซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์: กรณี ศึกษา ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอ
แหลมครอบคลุมเนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็ นความคาดหวังต่อ
บุคคลเป็ นที่น่าเชื่ อ ถือทั้งด้านคําพูด การกระทํา คํามัน่ สัญญา จากการเขียนหรื อใช้
ข้อความของบุคคลหรื อกลุ่มซึ่ งจะสามารถทําให้เกิดความไว้ วางใจ
พรนิภา ชี พสวัสดิภาพ และคณะ (2544) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ มีต่อการทําประกันชี วิต กรณี ศึ กษาประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม
พบว่าทัศนคติต่อการทําประกัน ชี วิตของประชาชนในเขตจังหวัด มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยส่ วนบุคคลเรื่ อง อายุ และรายได้เฉลี่ย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระดับการศึกษา
ในส่ วนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่ องตัวแทนประกันชีวติ ประชาชนยังมีความเห็นว่า ตัวแทน
ส่ วนใหญ่ขายประกันชีวติ เพื่อต้องการค่าตอบแทน หรื อค่าคอมมิชชัน่ สําหรับทัศนคติ
ต่อคุณลักษณะของกรมธรรม์ และคุณภาพการให้บริ การของพนักงานพบว่า สิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุ มสิ่ งที่ผูเ้ อาประกันคาดหวัง และในเรื่ อง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับกรมการประกันภัย พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของกรมการประกันภัยมากนัก
โอฬาร สกลเดชา (2546) ศึ กษาทัศนคติ ต่อการซื้ อกรรมธรรมประกันผ่า น
ธนาคารพาณิ ชย์ ของ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสามัญในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 244 คน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ระดับ
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การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ เดิ มทางด้านราคาและการได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
ประกันชี วิตมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านธนาคาร
พาณิ ชย์ และการรับรู้ ขอ้ มูลข่าวสารด้านประกันชี วิต มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อ
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ โดยเฉพาะช่องทางการจัดจําหน่ายของธนาคารพาณิ ชย์
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิจยั แบบเชิ งพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อนสิ งหาคม-กันยายน 2555 กับกลุ่ม
พนักงานในระดับปฏิ บตั ิ การของธุ รกิจอัญมณี ไทย 50 แห่ งในพื้นที่เขตบางรักของ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งปกติ เป็ นทั้ง ผูค้ ้า ส่ ง และค้าปลี ก ภายในประเทศและส่ ง ออก
ต่างประเทศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 มีจาํ นวน 1,634 แห่ งทัว่ ประเทศ จึงกําหนด
ตัวแทนแห่ งละ 1 คนและใช้สูตรของทาโรยามาเน่กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากจํานวน
ประชากรที่ทราบแน่นอนหรื อ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดับคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่
ร้ อยละ 5 ได้ 322 ตัวอย่าง และเพิ่มตัวอย่างสํารองอีก 78 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400
ตัวอย่าง ประมาณแห่งละ 4-12 ตัวอย่างหรื อ 8 ตัวอย่างต่อแห่งโดยเฉลี่ย
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า ปั จจัย ด้า นเพศ ด้า นรายได้ระดับการศึ กษา และสถานภาพ มี ผลกับ
ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยด้านส่ วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายได้ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความแตกต่างของความไว้วางใจ
ต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
2. สรุปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
พบว่า ปั จจัยด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านกิจกรรมการส่ งเสริ มการ
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ขาย และด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 โดยด้านผลิ ตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
3. สรุ ปจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมอืน่ ๆ
พบว่า ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์สินค้าด้าน
ความภักดีต่อสิ นค้า และ ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 โดยด้านความภักดีต่อสิ นค้า และ
ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกัน
ชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ

Unstandardized
Coefficients
Model

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

(ค่าคงที่)

.070

.306

ด้านราคา

.062

.053

.057

1.164 .245

.320

3.130

ด้านสถานที่จดั จําหน่าย

-.021

.049

-.019

-.428 .669

.369

2.713

ด้านการส่งเสริ มการขาย

-.020

.048

-.021

-.417 .677

.307

3.252

ด้านผลิตภัณฑ์

.197

.055

.202

3.586 .000

.240

4.165

ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

-.063

.068

-.050

-.926 .355

.260

3.840

ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

.480

.052

.483

9.289 .000

.283

3.537

ด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า

.365

.059

.321

6.223 .000

.287

3.487

R

R Square
a

.895

.801

Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig. Tolerance VIF

.227 .820

Adjusted R
Square.
.796

Std. Error of the Estimate
.85675

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ ( R ) = .895a แสดงว่า ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกัน ชี วิ ต ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ข องผู้สู ง อายุ ว ยั เกษี ย ณในเขตบางคอแหลม มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และด้านปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ ใน
ระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธ์การกําหนด (R2) = .801 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อมอื่ นๆมีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อ
ประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม คิดเป็ น
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80.1 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยล่ะ 80.1 ที่เหลืออีก 19.9 เปอร์เซ็นต์ เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของการประมาณเท่ า กับ เท่ า กับ .85675
หมายความว่า การประมาณค่าของ ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิ ชย์ มีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .85675
จากผลวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า 4.165
ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า .240 ซึ่ งตํ่า
กว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั คือเกิด Multicollinearity
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
ความไว้วางใจต่อการซื้ อ = .070+.062 (ราคา) -.021 (สถานที่จดั จําหน่าย)
-.020 (ส่ งเสริ มการขาย) + .197 (ผลิตภัณฑ์) -.063 (ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า) + .480
(ความภักดีต่อสิ นค้า) +.365 (ความไว้วางใจในตราสิ นค้า)
จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อม
อื่นๆมี ความ สัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ชย์
ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านแวดล้อมอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ตัวแปรตามของความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุ
วัยเกษียณในเขตบางคอแหลม มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ต่อตัว
แปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
ภักดีต่อสิ นค้า และด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

536

ตัวแปรอิสระ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านราคา
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Trust in the
brand )

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการ
ทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
MRA
MRA
MRA
MRA

MRA
MRA
MRA

.05
.220
.024
.000
.015

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

.245
.669
.677
.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

.355
.000
.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
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จากผลการวิจยั ดังกล่าว พบว่า ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลมที่ ใช้
บริ การของธนา คารไทยพาณิ ชย์ ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ซึ่ งส่ วนมากสถานภาพสมรส
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และพบว่าจะมีเงินบํานาญหรื อรายได้ถา้ เทียบกับค่าครอง
ชีพปั จจุบนั คืออยูร่ ะหว่าง 30,001-40,000 บาท โดยข้อสังเกตนี้ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า
การเก็บข้อมูลตัวอย่างครั้งนี้ วา่ เป็ นผูส้ ู งอายุที่เป็ น เพศหญิง ที่พ่ ึงเกษียณอายุมาไม่เกิน
5 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้
ระดับ การศึ ก ษา และสถานภาพ ของผูส้ ู ง อายุว ยั เกษี ย ณในเขตบางคอแหลมที่ ใ ช้
บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีผลกับความไว้วางใจต่อการซื้ อประกัน
ด้านการศึกษาปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจต่อการ
ซื้ อประกันชีวติ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบางคอแหลม จาก
ผลการวิ จ ัย ส่ ว นมากให้ ค วามสํ า คัญ ในด้า น มี ก ารชี้ แจงรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ว น
รองลงมาได้แก่ ใช้เอกสารประกอบการสมัครทําประกันไม่ยงุ่ ยาก สะดวกต่อการ
ติดต่อสอบถามข้อมูล รู ปแบบประกันชีวิตสามารถตอบสนองความต้องการได้ และ
อัตราผลตอบแทน (กําไรส่ วนต่าง) อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าสนใจ ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ทิพย์พล กิ ติอาภา และคณะ (2546) ที่กล่าวว่า ความเข้าใจในระบบ
ประกันภัยตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจ และ การมีใจ
รั ก การบริ การหรื อ เต็ ม ใจในการบริ การของตัว แทน ความซื่ อ สั ต ย์แ ละความมี
จรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทน การรักษาความลับของลูกค้าล้วนเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งต่อ
ความสัมฤทธิ์ ผลของธุ รกิจนายหน้าประกันภัยของธนาคารพาณิ ชย์
ด้า นการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นความภัก ดี ต่อ สิ นค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ต่อ ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม จากผลการวิจยั ส่ วน มากให้ความสําคัญใน หลังจากเลื อกซื้ อประกันแล้ว
ท่านยังสนใจข้อมูลของสิ นค้าเพิ่มเติม รองลง มาได้แก่ อยากแนะนําบุคคลอื่นให้ซ้ื อ
ประกันชี วิตของบ.ไทยพาณิ ชย์ประกันชี วิตรองลงมาได้ก็มีความต้องการกลับมาซื้ อ
ประกันชีวติ เพิ่มอีกฉบับในครั้งต่อไปรองลงมาได้แก่ท่านมีความมัน่ ใจเป็ นอย่างยิ่งใน
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การติ ดต่อขอคําแนะนําและประกันชี วิตของท่านฉบับ ต่อไปต้องเป็ นธนาคารไทย
พาณิ ชย์น้ ีเท่านั้น เรี ยงตามลําดับ
ด้านการศึกษาปัจจัยด้านความไว้วางใจในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิ ชย์ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณในเขตบาง
คอแหลม จากผลการวิจ ัย ส่ ว นมากให้ ค วามสํา คัญ ใน มี ค วามไว้วางใจในองค์ก ร
รองลงมาได้แก่ มีความไว้วางใจในผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ มีความไว้วางใจใน
สาขาธนาคารไทยพาณิ ช ย์ที่ จาํ หน่ า ย รองลงมาได้แก่ มีค วามรู้ สึ ก ว่า ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ที่ท่านใช้อยูเ่ ป็ นมืออาชี พ และมีความไว้วางใจในพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เรี ยง
ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
1.1 สําหรับธนาคารไทยพาณิ ชย์ หากต้องการให้ของผูส้ ู งอายุวยั เกษียณเกิด
ความไว้วางใจต่อการซื้ อประกันชีวติ นั้น ถ้าต้องการให้ประกันชี วิตนั้นขายดี ควรที่จะ
มี ก ารเน้ น หนัก ในเรื่ อ งของผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นการชี้ แจงรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ว นของ
กรมธรรม์ให้ครบถ้วนเป็ นอย่างดี และทําขั้น ตอนในการสมัครให้นอ้ ยที่สุด พร้อมทั้ง
ทํา ระบบศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า ให้ เ ป็ นอย่า งดี เนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน
ผูบ้ ริ โภคจะคํานึงถึงมากที่สุด
1.2 สําหรับการทําการส่ งเสริ มการตลาดนั้นธนาคารไทยพาณิ ชย์ควรจะ
เน้นหนักในเรื่ องของการอบรมให้พนักงานมีความรู้อย่างละเอียด และมีพนักงานคอย
ให้ค าํ แนะนํา ตลอดเวลา ซึ่ ง องค์ป ระกอบเหล่ า นี้ จะดึ ง ดู ดผูบ้ ริ โภคให้สนใจมาซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ไ ด้ ให้มี ค วามเหมาะสมอย่า งน้อยที่ สุ ด สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ตามที่
กฎหมายบังคับ หรื อกํา หนดไว้ และตรงกับ หน้า ที่ความรับ ผิดชอบในแต่ล ะหน้า ที่
ควบคู่กบั ปั จจัยด้านการสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีของพนักงาน
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2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตบางคอ
แหลม เท่า นั้น ดังนั้นการที่ ก ลุ่ม ตัวอย่างมีจาํ นวนน้อย ส่ ง ผลให้ขอ้ มูล ที่ออกมาไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขต
การศึกษาให้กว้างขึ้น และการวิจยั ควรเป็ นแบบต่อเนื่ อง เนื่ องจากความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาอาจมีการเพิ่มตัวแปร เช่นพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
หรื อความพอใจในการให้บ ริ ก ารต่ อการซื้ อประกันชี วิตธนาคารไทยพาณิ ช ย์ข อง
ผูส้ ู งอายุวยั เกษียณ เป็ นต้น
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