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บทคัดย่อ 
การศึกษาความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบริษทัAIAของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIAของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความไว้วางใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทAIAของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรวยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลนั้น ได้ใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การใช้การ
ทดสอบสมมติฐาน T-test และ F-test, ANOVA และการวิ เคราะห์ถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) แบบ Stepwise ในการวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.50 
มีอายุระหว่าง 21- 35 ปี ร้อยละ 58.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 70.00 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 75.30 มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง ร้อยละ 80.30 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 40.80 
ค าส าคัญ : ความไวว้างใจ, กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 The objectives of independent study is studied Consumer Behavior on Buying 
Life Insurance with AIA Thailand Company in Bangkok Area 1) To study the 
demography factor relating to Consumer Behavior on Buying Life Insurance with AIA 
Thailand Company in Bangkok Area 2) To study marketing mix relating to Consumer 
Behavior on Buying Life Insurance with AIA Thailand Company in Bangkok Area 3) To 
Study the trust relating to Consumer Behavior on Buying Life Insurance with AIA 
Thailand Company in Bangkok Area 

The research was done through the survey research method by handling the 
questionnaires to 400 consumers in Bangkok area for data collecting. The computer 
program was used in analyzing and evaluating all the data. The data was analyzed in term 
of statistic, analysis, described frequency, percentage, mean, and standard deviation, T-
test, F-test, ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The result of this study showed that the majority of gender 60.50 percent were 
female, aged 58.50 percent were aged between 21–35 years, marriage status 70.00 
percent were single, education 75.30 percent were bachelor’s degree level, occupations 
40.80 percent were in range of more than 30,000 baht. 
KEYWORDS : CONFIDENCE, LIFE INSURANCE 
 
บทน า 

ในการใช้ชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ทุกคนย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงภัยอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือภยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์
ดว้ยกนั แมใ้นบางคร้ังจะมีการเตรียมการป้องกนัหรือใช้ชีวิตอย่างระมดัระวงัแลว้ก็ตาม 
ภยนัตรายต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมเหล่านั้นก็อาจเกิดข้ึนได้ ยกตวัอย่างเช่น การ
เส่ียงชีวติจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน หรือการเส่ียงชีวติจากธรณีพิบติั เป็นตน้ ทั้งน้ีหากความ
สูญเสียชีวิตนั้ นเกิดข้ึนกับบุคคลผู ้เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีภาระ
ครอบครัวตอ้งดูแล ความสูญเสียดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิกครอบครัวท่ี
ยงัคงตอ้งใชชี้วิตอยูใ่ห้ไดรั้บความทุกขย์ากล าบาก และเน่ืองจากผลกระทบดงักล่าวท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว จึงเป็นท่ีมาของการการคิดคน้รูปแบบและ
สวสัดิการต่างๆ ข้ึนมาเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อสร้างหลักประกนัให้กับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีภาระหนา้ท่ีตอ้งดูแล การประกนัชีวิตเป็นวิธีหน่ึงในหลายๆวิธีท่ีคิดคน้ข้ึนมา
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เพื่อรองรับความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีธุรกิจประกนัชีวิตยงัเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญั
อย่างมากในการสนบัสนุนการพฒันาเศษฐกิจ สังคมของประเทศและสนบัสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล เพราะเป็นสถาบันท่ีช่วยสร้างหลักประกันความมัน่คงทางการเงินให้กับ
ครอบครัวและองค์กรเศรษฐกิจการคา้การลงทุนต่างๆเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทมากในการ
ระดมเงินออมทรัพยใ์นประเทศ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีรัฐน ามาในการช่วยแบ่งเบา
ภาระดา้นสวสัดิการและการสงเคราะห์ประชาชนท่ีประสบภยัดว้ย 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดมี้บริษทัต่างประเทศเปิดท า
ธุรกิจประกนัชีวติ ไดแ้ก่ บริษทั อ๊ีสเอเชียติก จ ากดั (East Asiatic Co., Ltd.) ไดรั้บแต่งตั้งให้
เป็นตัวแทนรับประกันชีวิตของบริษทั เอควิตาเบิลประกันภัยแห่งกรุงลอนดอล (The 
Equitable Life Assurance Society of London) โดยเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ
ตลอดชีพ ซ่ึงมีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์เอกอคัมหาเสนาบดีเป็นผูเ้อาประกนั
ชีวติเป็นบุคคลแรกในประเทศไทย 
 บริษทัประกนัชีวิตบริษทัแรกท่ีเขา้มาด าเนินกิจการในประเทศไทย ไดแ้ก่ Great 
Eastern Life Assurance Company Limited โดยเร่ิมด าเนินการเม่ือ 31 พฤษภาคม 2473 ใน
ระยะแรกๆ ธุรกิจประกนัชีวิตไม่ประสบความส าเร็จมากนกั จนกระทัง่สงครามโลกคร้ังท่ี 
2 มีบริษทัประกนัชีวิตท่ีด าเนินงานโดยคนไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน 12 บริษทั
ประกนัชีวิต แต่การด าเนินงานของบริษทัเหล่าน้ียงัขาดการควบคุมท่ีรัดกุม จึงท าให้การ
ด าเนินงานของบริษทัซ่ึงไม่มีความมัน่คงต้องเลิกล้มกิจการไปในท่ีสุด ซ่ึงเป็นบริษัท
ประกันชีวิตต่างประเทศบริษทัแรก และบริษทัท่ีตั้ งข้ึนโดยคนไทยเพื่อประกอบธุรกิจ
ประกนัชีวิตเป็นบริษทัแรก คือ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (Thai Life Insurance Co., 
Ltd.)  
 ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษทั ประกนัชีวิตและบริษทัประกนัวินาศภยัท่ี
เป็นเจา้ของชาวต่างประเทศไดห้ยดุด าเนินการชัว่คราว พร้อมขนทรัพยสิ์นกลบัประเทศตน 
ภายหลังสงครามสงบลงในปี พศ . 2488 มีบางบริษัทหวนคืนกลับมาเปิดด าเนินุรกิจ
ประกันภัยใหม่ คือ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอชชัวรันส์ จ  ากัด (American 
International Assurance Co., Ltd.) เรียกช่ือ ยอ่วา่ เอไอเอ (A.I.A) ซ่ึงเปิดด าเนินการประกนั
ชีวิตและประกนัวินาศภยั และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา การประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัไดจ้ดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาล
โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผูเ้สนอให้ออกพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2510 และ 
พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2510 รวม 2 ฉบบั ประกาศเป็นกฏหมายเพื่อก ากบั
ดูแลธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั เพื่อให้บริษทัประกนัชีวิตปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนั
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อย่างมีความรับผิดชอบ และอยู่ในกรอบท่ีกฏหมายก าหนด ผลของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ท าให้บริษัทประกันชีวิตมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนในสายตา
ประชาชนทัว่ไป โดยประชาชนใหค้วามสนใจท าประกนัชีวติมากข้ึนเป็นล าดบั 
 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ยอดจ านวนผูท้  ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตจากรายงานประจ าปี
ของกรมการประกนัภยัดงักล่าวจะแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยมีอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีสูงมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมาก็ตาม แต่ถา้น าอตัราการขยายตวัของธุรกิจ
ประกนัชีวติมาเปรียบเทียบกบัอตัราการเพิ่มของประชากรแลว้จะพบวา่จ านวนผูท้  าประกนั
ชีวิตยงัมีอตัราส่วนท่ีนอ้ยอยูม่าก ดงันั้นธุรกิจประกนัชีวิตยงัสามารถจะขยายตลาดออกไป
ไดอี้กมาก แต่สาเหตุท่ีส าคญัอนัท าให้ธุรกิจประกนัชีวิตยงัไม่สามารถขยายตลาดไดอ้ย่าง
รวดเร็วเน่ืองมาจาก กรมธรรม์ประกนัชีวิตไม่สามารถขายได้เหมือนสินค้าหรือบริการ
ประเภทอ่ืนๆ เพราะลกัษณะของธุรกิจท่ีมีความละเอียดอ่อนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสร้าง
หลักประกันความเส่ืยงท่ีไม่มีผลตอบแทนท่ีแน่นอนให้กับผูซ้ื้อกรมธรรม์ จึงต้องใช้
ระยะเวลาและกลยุทธ์ในการขยายแบบเขา้ถึงตวับุคคล ผ่านทางพนักงานตรงท่ีเรียกว่า 
ตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงในการด าเนินการขายแต่ละคร้ังจ าเป็นจะต้องใช้ทักษะและ
ระยะเวลาในการอธิบายให้ผูถื้อกรมธรรม์เขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกบัเง่ือนไข, สิทธิ และ
ผลประโยชน์ท่ีผูถื้อกรมธรรม์จะได้รับ ดังนั้นกว่าจะท าการเปิดการขายได้จึงใช้เวลา
ค่อนขา้งนานหรืออาจจะตอ้งนดัพบลูกคา้เป็นเวลาหลายคร้ัง จึงส่งผลให้ยอดอตัราลูกคา้
ผูท้  าประกนัชีวิตไม่มากเท่าท่ีควร อีกส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลกระทบ โดยตรงต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทัประกนัชีวิตทุกบริษทัคือทศันคติของผูถื้อกรมธรรม์ท่ีมีต่อบริษทั เน่ืองจากการ
ท าธุรกิจประกนัชีวิตเป็นการประกนัความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถมองเห็นผลตอบแทนท่ี
แน่นอนไดใ้นอนาคต ไม่มีส่งมอบสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดเ้หมือนการจ าหน่ายสินคา้ทัว่ไป ดว้ย
เหตุผลข้างต้นบริษทัประกันชีวิตจึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งท่ีรักษาผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัชีวติท่ีมีอยูก่บับริษทัใหค้งอยูต่ลอดอายกุรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีมีอยูก่บับริษทัให้คง
อยู่ตลอดอายุกรมธรรม์ ให้ผูถื้อกรมธรรม์มีความพึงพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่งผลให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อปากและท่ีส าคญัจะท าให้
บริษทั เกิดภาพพจน์โดยรวมท่ีดีและเป็นท่ีน่าเช่ือถือในกลุ่มลูกคา้อีกดว้ย จากความส าคญั
ดงักล่าวขา้งตน้ท าให้บริษทัประกนัชีวิตทั้งหลายมีนโยบายในการพฒันาและปรับปรุงกล
ยุทธ์การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับการรักษาผูถื้อกรมธรรม์ของตนไว ้อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทยยงัไม่มีการพฒันาและควบคุมคุณภาพการ
ด าเนินงานใหมี้มาตรฐานเท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดกรณีผูบ้ริโภคยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ก่อนครบก าหนดความคุม้ครองตามสัญญาอยู่ ยกตวัอยา่งเช่น กรณีบริษทัขาดการควบคุม
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จริยธรรมและวิธีการงานของตวัแทนประกนัชีวิต รวมไปถึงการขาดการควมคุมคุณภาพ
การให้บริการหลงัการขายของบริษทัท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจในการให้บริการและ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในท่ีสุด ซ่ึงหากบริษัทไม่ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ขอ้บกพร่องท่ีท าให้ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตตดัสินใจยกเลิกกรมธรรม์อย่างจริงจงัแลว้ 
ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาพพจน์และความน่าเช่ือถือของบริษัท
จนกระทัง่อาจท าใหบ้ริษทัตอ้งลม้เลิกกิจการไม่ได ้ 

ปัจจุบนัน้ีการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนเราไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่เราอยูก่นัอยา่งมี
ความเส่ียงภยั (RISK) ตลอดเวลา และเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอนท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยเหตุ
ใดเหตุหน่ึง ภยัต่างๆเม่ือเกิดข้ึนแล้วย่อมน าความเสียหายให้แก่ร่างกายและทรัพยสิ์นแก่
ผูป้ระสบภยันั้นในสังคมแต่ละสังคมประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกนั 
และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐซ่ึงความเป็นอยูข่องคนในสังคมนั้นๆ จะดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของรัฐวา่ไดส้วสัดิการแก่คนในสังคมภายใตรั้ฐของตนอยา่งไร ตั้งแต่การให้
การศึกษา การดูแลรักษาพยาบาล การจดัหางานให้กบักลุ่มคนว่างงาน และการรองรับ
บุคคลเม่ือพน้วยัท างานวางชีวิตในบั้นปลายของบุคคลเหล่านั้น ควรจะได้รับการดูแล
อย่างไรจากรัฐบา้ง หลายประเทศส่วนใหญ่ยงัไม่พร้อมท่ีจะให้สวสัดิการแก่คนในสังคม
ของตน ในส่วนน้ีเองท่ีท าใหเ้กิดธุรกิจจากการประกนัภยัข้ึน ซ่ึงเขา้มามีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ให้สังคมเหล่านั้น จึงจะสามารถท าประกันกับบริษทัประกันเอกชนได้ ก็ถือว่าบริษัท
ประกนัได้มีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐไดส่้วนหน่ึง เพื่อท่ีรัฐจะไดเ้ขา้มามีบทบาทรองรับ
สังคมให้มีความมัน่คงข้ึน (วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์ และคนอ่ืนๆ 2535 : 4) ปัจจยัส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของครอบครัวในปัจจุบนัคือ รายได ้รายไดเ้ป็นท่ีมาของความสุขสบายต่างๆ ท่ี
สมาชิกภายในครอบครัวจะได้รับนับตั้งแต่ปัจจยัท่ีส่ีไปจนถึงการศึกษาของบุตรหลาน
ตราบใดท่ีบุคคลผูเ้ป็นหัวหน้าครอบครัวมีความสามารถในการผลิตรายได้อยู่ สมาชิก
ภายในครอบครัวก็ยงัสามารถท่ีจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งราบร่ืน แต่ถา้เม่ือใดท่ีรายไดด้งักล่าวมี
อนัตอ้งสะดุดลงอนัเน่ืองมาจากการไปของหวัหนา้ครอบครัวก่อนเวลาอนัควร (Premature 
Death) ทุพพลภาพ (Disability) การวา่งงาน (Unemployment) หรือชราภาพ (Old Age) ก็
ตาม (Mark S. Dorfman;1991 : 227) ดงันั้นการประกนัชีวิตจึงจดัเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกครอบครัว 

การประกนัชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และนบัว่ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบนัเพราะสภาพการด ารงชีวิตในทุกวนัน้ีมีความเส่ียงทั้งเร่ืองสุขภาพและอุบติัเหตุซ่ึง
การท าประกนัชีวิตเพื่อซ้ือความคุม้ครองและเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงให้กบั
ตนเองและครอบครัว โดยรูปแบบการประกันชีวิตต่างๆนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
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ตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมไทย 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย ฯลฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมทั้งเพื่อให้มีบทบาทในการช่วย
ลดภาระด้านสวสัดิสงเคราะห์ของรัฐบาลอีกด้วย นอกจากน้ียงัสร้างโอกาสให้ผูบ้ริโภค
เขา้ถึงระบบประกนัชีวิตและเลือกใช้การประกนัชีวิตในการสร้างหลกัประกนัความมัน่คง
และเสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครัวดว้ยมาตรฐานการเสริมสร้างความเขา้ใจและ
กระตุน้ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการทุกสาขาได้รู้ถึงประโยชน์และความส าคญัของ
ประกนัชีวิต ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
บริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัท่ีไดท้  าการส ารวจ
มาวิเคราะห์และน าเสนอทางการแกปั้ญหาและแนวทางในการพฒันาธุรกิจประกนัชีวิตให้
เจริญเติบโต และมัน่คงข้ึนในอนาคต 

ดงันั้นการศึกษา ความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIAของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจึงเป็นเร่ืองท่ีผูท้  าวิจยัเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
ประกนัชีวิตและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
ลูกคา้AIAแลว้น าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง กลยุทธ์การวางแผนการขาย 
และ กลยุทธ์ทางการตลาด หรือออกแบบประกันใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้และ
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความไวว้างใจในการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติบริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรทัว่ไป ศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีซ้ือกรมธรมธรรมป์ระกนัชีวิต
AIAในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาทางดา้น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและ ปัจจยัความไวว้างใจท่ีซ้ือประกนัชีวติ 
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 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 
2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทั
AIAของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาโดยจ าแนกตวัแปรท่ีจะศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์และการบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทาง
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความไว้วางใจท่ีซ้ือประกันชีวิต 
ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งการตลาดท่ีเป็นท่ีหน่ึง แบบประกนัชีวิต เรียกร้องสินไหมสะดวก 
จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาท่ีระบุไว ้จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งผู ้
ศึกษาน ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา โดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                     ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ทราบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิตบริษทัAIAของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาพฒันาผลิตภณัฑ์
กรมธรรมป์ระกนัชีวติใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ทราบความสัมพนัธ์ต่อระหวา่งส่วนประสมทางการการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์
กับความไว้วางใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทAIAของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาวางแผนกลยทุธ์การตลาดของบริษทัAIA 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) 
- บุคลากร (People) 
-ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
- กระบวนการ (Process) 
 
 

ความไว้วางใจทีซ้ื่อประกนัชีวติ 
- ส่วนแบ่งการตลาดเป็นท่ีหน่ึง 
- แบบประกนัชีวิต 
- เรียกร้องสินไหมสะดวก 
- จ่ายผลประโยขน์ตามสัญญาท่ีระบุไว ้
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นิยามศัพท์   
1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ และรายได ้
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์และการ

บริการ, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, บุคลากร, ลกัษณะทาง
กายภาพ, กระบวนการ 

3. ความไวว้างใจท่ีซ้ือประกนัชีวิต หมายถึง ประกอบดว้ย ส่วนแบ่งการตลาดเป็น
ท่ีหน่ึง, แบบประกนัชีวติ, เรียกร้องสินไหมสะดวก และจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาท่ีระบุ
ไว ้

4. การประกนัชีวิต หมายถึง เป็นวิธีท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจาก
การตาย การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และ การสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยท่ีเม่ือบุคคล
ใดต้องการประสบภัยเหล่านั้ น ก็จะได้รับเงินส่วนเฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว 

5. บริษทัประกนัชีวิต หมายถึง บริษทัท่ีตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจประกนัชีวิตและเงินไดป้ระจ า (พจนานุกรมศพัท์ประกนัภยั ฉบบัราชบญัฑิตสถาน, 
2549 : 108) 

6. ผูรั้บประกนัภยั หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายท่ีจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน หรือ จ านวน
เงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือ ผูรั้บผลประโยชน์ เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญาเกิดข้ึน 
 7. ผูเ้อาประกนัภยั / ผูเ้อาประกันชีวิต หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการคุม้ครองจาก
กรมธรรมป์ระกนัภยัในการประกนัชีวติ 
 8. เบ้ียประกนัชีวิต หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งช าระให้แก่ผูรั้บ
เงินผลประโยชน์ หรือ ค่าสินไหมทดแทนเม่ือตนเสียชีวิต หรือ ได้รับความเสียหายตาม
ชนิดของภยัท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้ 

9. จ  านวนเงินเอาประกนัชีวิต / ทุนประกนัภยั / จ  านวนเงินท่ีคุม้ครอง หมายถึง 
จ านวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม์แบบก าหนดผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่าย
เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไวเ้กิดข้ึน หรือ ถา้เป็นการประกนัภยัแบบชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน ก็คือจ านวนเงินสูงสุดท่ีผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งรับผดิ  
 10. กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง ตราสารท่ีมีลายมือช่ือของผูรั้บประกนัภยั และ 
มีรายงานแสดงวตัถุท่ีเอาประกนัภยั จ  านวนเงินเอาประกนัภยั ช่ือผูเ้อาประกนัภยั ช่ือผูรั้บ
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ประกนัภยั วนัท่ีสัญญาเร่ิมตน้และส้ินสุด และอ่ืนๆ  ตามท่ีกฏหมายบงัคบั ตลอดจนเง่ือนไข
เก่ียวกบัประโยชน์สิทธิ และ หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยั และผูรั้บประกนัภยั  
 11. ผูรั้บประโยชน์ หมายถึง ผูท่ี้มีสิทธ์ิรับผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยั 
 12. ผู ้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ผู ้เอาประกันชีวิต (Insured or Assured) 
หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีหน้าเปิดเผยความจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการพิจารณาของผู ้
รับประกนัชีวติและมีหนา้ท่ีช าระเบ้ียประกนัชีวติตามจ านวนท่ีไดต้กลงกนัไว ้และเม่ือเกิดผู ้
ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตถึงแก่กรรม ผูรั้บประกนัชีวิตมีหน้าท่ีจะตอ้งชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามสัญญาท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวติไดร้ะบุไว ้ตามจ านวน
วงเงินประกนัท่ีไดมี้การตกลงกนัไว ้
ทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Models  of  Consumer  Behavior) 
Kotler, Philip (1994) ไดคิ้ดตวัแบบข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  

โดยอาศยัทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ  ของมนุษยท่ี์จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุ
หรือส่ิงเร้า (Stimulus) ส่ิงเร้าดงักล่าวจะเป็นตวัป้อนเขา้ (Input) ผ่านเขา้สู่กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของวฒันธรรม  
สังคม จิตวทิยา และปัจจยัส่วนบุคคลจากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อ
ส่ิงเร้าในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 

 Stimulus                                     Buyer’s Black Box                                   Response 
 
 
 
 
 

โมเดลผูบ้ริโภค (A Model of Consumer Behavior) 
ทฤษฏีการตัดสินใจซ้ือ 
 การตดัสินใจ คือ การเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว(้สมพงษ ์เกษมสิน : 2517) โดยเลือกจากตวัเลือก หรือทางออกหลายๆทางและ
พยายามเลือกตวัเลือกหรือทางออกท่ีดีท่ีสุด (เสริมศกัด์ิ วสิาลาภรณ์ : 2521)  
 การตดัสินใจสะท้อนให้เห็นสภาวะท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือกหลายๆตวั และเขา
จะตอ้งเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตวัเลือกต่างๆ ก่อนท่ีตดัสินใจเพื่อเลือกตวัหน่ึง เพื่อน าไป

ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาด
และส่ิงกระตุน้

อ่ืนๆ 

กล่องด าหรือ

ความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ 

 
การตอบสนอง

ของผูซ้ื้อ 
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ลงมือปฏิบติัในบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีเขาตอ้งการ การตดัสินใจว่า 
การท่ีคนหน่ึงไดต้ดัสินใจคือ 

1. เขาไดเ้ร่ิมตน้สร้างปฏิกิริยาโตต้อบเชิงพฤติกรรมเป็นอนุกรมในการเลือกช่ืน 
ชม บางส่ิงบางอยา่ง 

2. เขาไดต้ดัสินใจเพื่อมือปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเขาคิดวา่เขาท าได ้
3. การลงมือวนิิจฉยั เขาควรท าอะไร รายไดส้ถานการณ์เฉพาะอยา่ง หลงัจากท่ี 

ไดพ้ิจารณาทางเลือกต่างๆแลว้ (อุไร มัน่หมัน่ : 2539) 
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑ์จีง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ีองค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้โดยผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ การรับประกนัสินคา้ และบริการดูแล
หลงัการขาย เป็นตน้ การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) หรือ ความ
แตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 
  1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ 
ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  (Product Positioning) เ ป็นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้
เป้าหมาย 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงควมสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเงินตน้ (Cost) ของ
ลูกคา้ ผูบ้ริโภค จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์
นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือโดยราคา ไดแ้ก่ ระดบัราคาสินคา้ ส่วนลด
ทางการคา้ต่างๆ งวดในการช าระเงิน คุณค่าท่ีลูกคา้ได้รับ คุณภาพเปรียบเทียบต่อราคา 
ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 



398 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

  2.1 คุณค่าท่ีไดรั้บ (Perceive Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณา
วา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
  2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 การแข่งขนั 
  2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย
สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยใน
การกระจายตวัสินคา้ ประกอบด้วยการขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คง
คลงั โดยการจดัจ าหน่าย (Place) ไดแ้ก่ ท าเล ความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดงันั้น การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย
ท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) 
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงบริษัทอาจเลือกใช้หน่ึง หรือหลาย
เคร่ืองมือแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication : IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุมุ่งหมายร่วมกันได ้
เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ทฤษฏีความไว้วางใจ 

ความไวว้างใจ เป็น พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ องคก์ร จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฏีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อ
ครองใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแลและการ
ให้ (Caring and Giving) การให้ขอ้ผกูมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การให้ความ
สะดวกสบาย (Comfortable) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) การแกไ้ขสถายการณ์
ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust) 
ประวตัิบริษัทประกนัชีวติ AIA 
 กลุ่มบริษทัเอไอเอเป็นบริษทัประกนัชีวิตชั้นน าในภูมิภาคเอเชียท่ีมีรากฐานอยูใ่น
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้านกว่า 90 ปี โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการแก่ลูกคา้บุคคล
และลูกคา้องค์กรทั้งในด้านการ ประกนัชีวิต การวางแผนทางการเงินในวยัเกษียณ การ
ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย ์ผ่านเครือข่ายตวัแทนกว่า 



399 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

320,000 คนและพนกังานกวา่ 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกคา้กวา่ 23 ลา้น
คนทัว่ภูมิภาค 
 กลุ่มบริษทัเอไอเอมีส านกังานสาขา บริษทัย่อย และบริษทัในเครืออยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ไตห้วนั ไทย และเวยีดนาม 
 เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกนัภยัคร้ังแรกท่ีนครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน เม่ือปี 
พ .ศ . 2462 โดยใช้ ช่ือ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  หรือ อินแทสโก 
(International Assurance-Intasco) 
 บริษทั เอไอเอ เป็นผูน้ าตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิค (ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น) ใน
ดา้นเบ้ียประกนัภยัรับจากธุรกิจประกนัชีวติและเป็นผูน้ าตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดย
มีสินทรัพยร์วม ณ 30 พฤศจิกายน 2555 ท่ี 134,439 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 กลุ่มบริษทั เอไอเอ น าเสนอผลิตภณัฑ์ในการออมเงินและความคุม้ครองชีวิตแก่
ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ทั้งการวางแผนทางการเงินในวยั
เกษียญ การประกนัชีวติ และการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั เอ
ไอเอ ยงัให้บริการลูกคา้องค์กรผ่านผลิตภณัฑ์สวสัดิการพนักงาน ประกันสินเช่ือ และ
ให้บริการเป็นผูจ้ดัการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพผ่านเครือข่ายตวัแทน และพนักงานทั่ว
ภูมิภาคเอเชียแปซิคฟิค โดยเอไอเอมีลูกคา้ท่ีถือครองกรมธรรมป์ระกนัชีวติรายบุคคลท่ีมีผล
บงัคบัมากกวา่ 25 ลา้นกรมธรรม ์และเป็นสมาชิก กรมธรรมป์ระกนักลุ่มมากกวา่ 13 ลา้น
คน 
 กลุ่มบริษทั เอไอเอ จดทะเบียน ในกระดานหุ้นหลกัของตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 
ภายใตร้หสัหลกัทรัพย ์1,299 ส าหรับ American Depositary Receipts (ระดบั 1) มีการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์(Over-the-Counter) ภายใตส้ัญลกัษณ์ AAGIY 
งานวจัิยทีเ่กยีวข้อง 
 เสกสรร สุประดิษฐ์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตเพิ่ม เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้อาประกนัชีวิตกบั
การซ้ือประกันชีวิตกับการซ้ือประกันชีวิตเพิ่ม โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการแจก
แบบสอบถามระหวา่ง เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ 2550 จ านวน 100 ชุด และท าการ
วเิคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณดว้ยวธีิไคสแควร์ 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกรมธรรมเ์ดียว ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 58 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 58 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 64 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั / ธนาคาร ร้อยละ 60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 
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บาท ร้อยละ 66 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 60 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
มากกวา่ 1 กรมธรรม ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.0 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 
40.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.0 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั / ธนาคาร 
ร้อยละ 58.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่งเดือนละ 20,000–40,000 บาท ร้อยละ 43.0 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 38.0 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีกรมธรรม์เดียวและเลือกถือกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
เหตุผลในการเลือกซ้ือกรมธรรม์ เพื่อความคุม้ครองและสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ซ่ึง
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต คือ ตวัเอง โดยมูลค่าความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ท่ีเลือกนั้น กลุ่มท่ีมีกรมธรรม์เดียวเลือกมูลค่าความคุ้มครองท่ี 
50,000–300,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มท่ีมีมากกว่า 1 กรมธรรม์เลือกมูลค่าความ
คุม้ครองท่ี 500,000–1,000,000 บาท ส่วนเบ้ียประกนัท่ีจ่าย พบวา่ กลุ่มท่ีถือกรมธรรมเ์ดียว
เลือกจ่ายค่าเบ้ียประกนัต ่ากว่า 10,000 บาทต่อปี ส่วนกลุ่มท่ีถือมากกว่า 1 กรมธรรม์นั้น 
เลือกท่ีจ่ายค่าเบ้ียประกนัท่ี 10,000-50,000 บาทต่อปี โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยเบิก
ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกซ้ือกรมธรรม์ เพิ่มก็คือ เพื่อซ้ือความมัน่คงให้แก่
ครอบครัว 
 จากผลการศึกษาการเลือกบริษทัประกันพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อ
ความมัน่คงของบริษทัประกนัชีวติ ความรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความน่าเชือ
ถือของตวัแทนประกนัชีวิตและคุณภาพในการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต โดยมร
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่ม ส่วนปัจจยัอ่ืนกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญรองลงมา นอกจากน้ีย ังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า
ผลประโยชน์และความคุม้ครองท่ีได้รับจากการประกันชีวิตและรายได้ของตนเองและ
ครอบครัว ก็มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมากเช่นกนั 
 ส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ของการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพิ่มกับปัจจัย
ทางดา้นประชากรสังคมและเศรษฐกิจ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเพิ่มอยา่ง
มีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ รายได ้ แสดงวา่การท่ีรายไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปจะส่งผลใหก้ารซ้ือประกนัชีวติเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกนั 
 เพ็ญศรี วรรณสุข (2547) ได้ท  าการวิจัย เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตของลูกค้า  บริษัท ชั่นไวด์ประกันชีวิต จ  ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) การเลือกท าประกนัส่วนใหญ่มาจากมีแบบประกนัให้เลือกหลากหลาย 
บริษทัมีความมัน่คง และ บุคคลท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ท าประกันชีวิต คือ ตวัแทน
ประกนัชีวิต นอกจากน้ีการท าประกนัชีวิตช่วยใยนการรักษาพยาบาล เม่ือทุกพลภาพจาก
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อุบติัเหตุ มีประโยชน์ในดา้นการลงทุน คือ ไดเ้งินปันผลตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิต เหตุจูงใจในการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต คือ ความพอใจในอตัราเบ้ียประกนั
ชีวิต 2) ลูกคา้ของบริษทั เนชัน่ไวด์ ประกนัชีวิต จ  ากดั มีความเห็นเก่ียวกบัการท าประกนั
ชีวติ เนชัน่ไวด์ โดยรวมและรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประกนั 
ด้านผล ด้านการจ่ายสินไหมทดแทน ด้านภาพลักษณ์ของบริษทัประกนัชีวิตเนชั่นไวด ์
จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ 3.1) ลูกคา้ท่ีมีเพศและอายุต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิต 3.2) ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตโดยรวม ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนดา้นอตัราจ่ายเบ้ียประกนั ดา้นผลตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นการใหบ้ริการมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 3.3) ลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต ด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นอตัรา
การจ่ายค่าเบ้ียประกนั ดา้นผลตอบแทน ดา้นการให้บริการ และโดยรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 3.4) ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจท าประกนั
ชีวติ ดา้นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษทั ด้านอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประกัน ด้านผลตอบแทน ด้านการ
ให้บริการ และโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 4) ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิต โดยรวมและรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
 เพยีงใจ สงยะรัญ (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของ
ขา้ราชการส่วนกลางผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของ
ขา้ราชการ ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในตวัองคก์ร คุณภาพพนกังานตวัแทน และสิทธิประโยชน์
และเบ้ียประกนั 2) ลกัษณะการตดัสินใจในดา้นความเช่ือมัน่ในตวัองคก์รท่ีท าให้ตดัสินใจ
ท าประกนัชีวติอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีรายไดจ้ากการรับประกนัชีวิตปี
ละ 5,000 ลา้นบาท ข้ึนไป และเป็นบริษทัท่ีจ่ายเงินตามสัญญา ไม่บิดพล้ิว หรือไม่ประวิง
เวลาการจ่ายเงิน 3) ลกัษณะการตดัสินใจในคุณภาพของพนกังานตวัแทนท่ีท าให้ตดัสินใจ
ท าประกนัชีวิตอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีติดต่อได้ง่ายเม่ือตอ้งการใช้
บริการ 4) ลกัษณะการตดัสินใจในดา้นคุณภาพบริการ ท าให้ตดัสินใจท าประกนัชีวิตท่ีอยู่
ในระดบัมาก ได้แก่ บริษทัท่ีมีระบบการ Online เพื่อการบริการบริษทัท่ีมีการช าระเบ้ีย
ประกนัผ่านบตัรเครดิต หรือผ่านเคร่ือง ATM และมีการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเด่ียว (One 
Stop Service) และ 5) ลักษณะการตัดสินใจในด้านความสะดวกของสถานท่ีท่ีท าให้
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ตดัสินใจท าประกนัชีวติอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ บริษทัท่ีมีสาขาจ านวนมากสะดวก
ในการติดต่อใชบ้ริการไดง่้าย 
 สุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์  (2543) ได้ท  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ระดับ
ความส าคัญของปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค เฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยเฉพาะดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความส าคญัของปัจจยัเฉล่ีย
อยู่ในระดบัส าคญัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความส าคญัของปัจจยัเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง 
 พัฑนญาณี กัจฉปคีรินทร์ (2546) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศึกษาโครงสร้างตลาดใน
ประเทศและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครของธุรกิจประกนัชีวิต ผลวิจยัพบว่า 
ภายหลงัการเปิดเสรีธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยยงัคงมีโครงสร้าง
ตลาดแบบผูข้ายนอ้ยรายโดยมีบริษทัใหญ่เป็นผูน้ าตลาด ผลิตภณัฑ์ของบริษทัต่างๆ มีความ
แตกต่างกนัแต่สามารถใช้ทดแทนกนัได้ดี บริษทัประกนัชีวิตไทยสามารถตอบสนองต่อ
ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมการแข่งขนัไดใ้นระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท าประกันชีวิตมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นของ
ส่วนประสมการตลาดท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงบริษทั ความ
รวดเร็วในการชดเชยค่าสินไหม การท าประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักความ
สะดวกในการแจง้แคลม อตัราเบ้ียประกนัภยั ความเช่ือถือและคุณภาพการให้บริการของ
ตวัแทน ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของระดบัความส าคญัท่ีให้แก่ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดระหว่างกลุ่มต่างๆ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา จ านวนกรมธรรมแ์ละเบ้ียประกนัชีวิตท่ีตอ้งช าระต่อปี โดย
ใชค้่า T และค่าสถิติ F ท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ กลุ่มต่างๆ ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ส าหรับปัจจยัด้านราคาใน
ภาพรวมหรืออตัราเบ้ียประกนัภยักลุ่มตวัอยา่งท่ีรับราชการและจบการศึกษาปริญญาตรีให้
ความส าคญัมากกวา่กลุ่มอ่ืน ในกรณีของปัจจยัช่องทางจ าหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ต่อเดือน ให้ความส าคญั
มากกว่ากลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะในช่องทางการขายผ่านธนาคารและการโฆษณาท่ีเน้น
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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 ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ (2540) ไดท้  าการรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูท้  าประกนัชีวิต ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และสร้างกรรมการจ าแนกประเภทตาม
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการประกนัชีวติ วธีิการศึกษาคือ ศึกษาจากเอกสารและท าการรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ลูกคา้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งหลายขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่าผูท้  าประกนัชีวิตเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง อยู่
ในวยัท างาน (อายุระหว่าง 21-40 ปี) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายส่วนตวัหรือนกัธุรกิจ 
และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และพบว่าปัจจัยทั้ งสองกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการตดัสินใจท าประกนัชีวติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และตวัแปร
ท่ีมีผลต่อลกัษณะการตดัสินใจท าประกนัชีวิต ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้ายต่อเดือน และจ านวน
เงินเก็บออม 
 ศราวุธ ณ นคร (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดปริมาณการซ้ือประกนัชีวิตของ
คนไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาในช่วงปี 2523–2544 เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยไดส้ร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบถึงปัจจัย ท่ีก าหนดการซ้ือประกันชีวิต พร้อมทั้ งท าการ
ประเมินผลทางสถิติ โดยการใชว้ิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีก าหนดการซ้ือประกันชีวิตของคนไทย ในทิศทาง
เดียวกนัประกอบดว้ยรายไดต่้อหวัประชากร อตัราเงินเฟ้อ จ านวนประชากรของประเทศ 
และอตัราการตายต่อประชากร 1,000 คน มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% และจ านวนตวัแทนขายประกนัชีวิต 
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนกรมธรรม์ประกนัชีวิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% โดยตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ในการศึกษาขณะท่ีออมของภาคครัวเรือนหรือภาคเอกชนมีความสัมพนัธ์กับจ านวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเ ช่ือมั่น  90% แต่ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบหรือตรงกนัขา้มกบัจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 การศึกษามีขอ้เสนอแนะว่าบริษทัประกนัชีวิตควรให้ความส าคญัในส่วนของการ
เพิ่มปริมาณจ านวนตวัแทนขายประกนัชีวิต ม่ีมีคุณภาพควรคิดคน้ท่ีจะผลิตแบบประกนั
ชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนในการลงทุนท่ีสูง โดยค านึงถึงค่าเงินท่ีลดลงในอนาคต เน่ืองจาก
สัญญาประกนัชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวและความคุม้ครองครอบคลุมในทุกๆด้าน โดยมี
อตัราดอกเบ้ียประกนัท่ีไม่สูงนกัและในส่วนของรัฐบาล ควรให้ความสนใจในเร่ืองของ
รายได้และสวสัดิการของประชากรหลงัเกษียณอายุ เน่ืองจากการศึกษาพบว่าสถิติการ
เสียชีวิตของประชากรลดลงทุกปี และการประกนัชีวิตก็เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาอีก
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ทางหน่ึง ซ่ึงถา้รัฐบาลสนบัสนุนใหป้ระชากรท าประกนัชีวิตมากข้ึนก็จะช่วยแบ่งภาระของ
รัฐบาลได ้
 นพินดา หาญจริง (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย 
การออกแบบสอบถาม โดยเลือกเขตท่ีมีผูท่ี้อยู่ในวยัท างานมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ถึง 10 
จากทั้งหมด 50 เขต จ านวน 400 คนแลว้ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มอยา่งเป็นสัดส่วน 
ร่วมด้วยวิธีการแบบสะดวกและใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณด้วย
แบบจ าลองโลจิท 
 ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาเป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย 
ส่วนมากมีรายได ้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท มีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ส่วน
ใหญ่มีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ตวัแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร คิอ ตัวแปรทางด้านรายได้ อาชีพค้าขาย หรือ ธุรกิจส่วนตัว อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน การน าไปลดหยอ่นภาษีเงินไดแ้ละใหค้วามคุม้ครองในทิศทางท่ีเป็น
ลบ ส่วนทางดา้นทศันคตินั้น ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมาก คือ 
ความมัน่คงและฐานะทางการเงินของบริษทัประกนัชีวติ ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัมาก คือ การจ่ายเงินปันผล ส่วนปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญั คือ การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 
 ศราวุธ คุมพเศวต (2550) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการสร้างเบ้ียประกนัของตวัแทนประกนัชีวิต โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรม
เวลาท่ีรวบรวม จาก บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั และขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546-2550 รวม 16 ไตรมาส ไดแ้ก่ มูลค่าเบ้ียประกนัชีวิต (Premium) ค่าคอมมิชชัน่ 
(Commission) จ  านวนกรรม์ประกันชีวิต (Policy) อัตราผลบังคับ (Block Persistency) 
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) และอัตราดอกเบ้ียเ งินฝาก (Interest Rate) เป็นต้น โดยใช้
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
แบบ Double Log Model และน าตวัแปรต่างๆ เหล่านั้นมาประมาณค่าดว้ยวิธีสองนอ้ยท่ีสุด 
(OLS)  
 ผลการศึกษาพบว่า ค่าคอมมิชชั่น (Commission) และอตัราผลบงัคบั (BP) มี
ความสัมพนัธ์กบักสรสร้างเบ้ียประกนัของตวัแทนประกนัชีวิตมากท่ีสุด โดยมีนยัส าคญั
ทางสถิติสูงท่ีสุด คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
(Interest) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างเบ้ียประกนัของตวัแทนประกนัชีวิตอยูใ่นล าดบั
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ถดัมา โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ส่วนปัจจยัท่ีเหลือ ไดแ้ก่ 
จ  านวนกรมธรรม ์(Policy) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 นอกจากน้ี ยงัอาจจะมีปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการสร้างเบ้ียประกนัของตวัแทน
ประกนัชีวิตของบริษทัไทยประกนัชีวิต จ  ากดั ซ่ึงตวัแทนประกนัชีวิตก็ควรท่ีจะค านึงดว้ย 
เช่น อตัราการซ้ือซ ้ าของลูกคา้เก่า การขายควบ 2 กรมธรรม์ (Cross Selling) แบบของ
กรมธรรมท่ี์ใชผ้ลตอบแทนสูง การใชน้โยบายการคลงัในดา้นการเพิ่มค่าลดหยอ่นภาษีจาก
เบ้ียประกนัชีวติท่ีสูงข้ึนใหก้บัลูกคา้และอตัราส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นตน้ 
 อรอนงค์ สนธิไทย (2552) ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจออมเงิน ประเภทการประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีส ารวจภาคสนามโดยการออกแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมทรัพยข์องประชาชน ในรูปแบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมทรัพยข์องประชาชน ใน
รูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยซ่ึ์งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนโดยเลือกใชว้ิธีการ
สุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling) โดยในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์หลกัใน
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออม
เงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการออมเงินแบบประกนัชีวิต และศึกษา
โครงสร้างผลตอบแทนการออมในรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนแบบฝากประจ าในธนาคารพาณิชย ์
 จากการศึกษาพบวา่ ในดา้นโครงสร้างผลตอบแทนการออมในรูปแบบการประกนั
ชีวิตแบบสะสมทรัพย ์เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนแบบฝากประจ าในธนาคารพาณิชย์
นั้น ส่วนมากฝากประจ าในธนาคารพาณิชยใ์หผ้ลตอบแทนเฉล่ียรายปีมากกวา่ผลตอบแทน
การออมเงินแบบประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ส าหรับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) พบว่า 
การออมเงินประเภทเงินฝากประจ าธนาคารพาณิชยแ์ละการออมเงินประเภทประกนัชีวิต
ต่างมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการออมเงินทั้ง 2 แบบจะเห็นวา่ 
มูลค่าปัจจุบนัสิทธิของการออมประเภทประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยมี์ค่ามากกว่ามูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ ของการออมประเภทฝากประจ าส่วนอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 
ของการออมเงินแบบ 2 แบบนั้น อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ของการออมเงินมี
ค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ( r )  
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สรุปผลการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ผูบ้ริโภคท่ีมีความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตบริษทัAIA โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากร และหาขนาดตวัอย่าง จาก
ตาราง Yamane ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95%ความคลาดเคล่ือน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ถือ
กรมธรรม์) 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่ป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 
และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีอายุ 21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.5 อายุ 36-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 อายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอายุต ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ส่วนระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.2 ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
13.8 ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.0 และระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.0 
กลุ่มรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 กลุ่มรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 
20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.8 และกลุ่มรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 กลุ่มตวัอยา่งมี
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 321 คิดเป็นร้อยละ 80.3 รับราชการและพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 5.5 นกัเรียนและนกัศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 2.2 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มตวัอย่างจะซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติบริษทัAIA คิดเป็นร้อยละ 100.0  
ส่วนที ่2 ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างพบวา่ กลุ่มตวัอย่างดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.77) เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูง
ท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
ส่วนที ่4 ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาความไว้วางใจทีซ้ื่อกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความไวว้างใจท่ีซ้ือ
ประกนัชีวิต โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่า ส่วน
แบ่งการตลาดเป็นท่ีหน่ึงมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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4.14) รองลงมาไดแ้ก่ ผลประโยชน์ตามสัญญาท่ีระบุไว ้โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)
และแบบประกนัชีวติ โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)   
การทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยเร่ืองความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทAIAของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานการวจิยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อ
การซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 
ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัส าคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ 
เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส 
 สมมติฐานการวจิยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวั
แปรอิสระ ทั้งหมด 4 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัส าคญั น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้อาประกนัชีวิต เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย เพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 21-35 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานะภาพ โสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราภร ดุพสั
กลู (2543) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีต่ออิทธิพลต่อทศันคติในการท าประกนัชีวิตของ
ลูกคา้ธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคนครหลวง 4 ผล
การศึกษา พบวา่ ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 36–45 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป และท างานภายในส านกังาน มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 25,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจท่ีมีผลต่อการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบริษทัAIA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 รายไดต่้อเดือนท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 6 สถานภาพสมรสท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจท่ีมีผลต่อการซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์
กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้อาประกันท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกนัให้ความส าคญักบัพฤติกรรมส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฑันญาณี กจัฉปคีรินทร์ 
(2546) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองโครงสร้างตลาดในประเทศไทยและพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครของธุรกิจประกนัชีวิต และพบว่า กลุ่มท่ีมี รายได้ และระดบัการศึกษา
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เพญ็ศรี วรรณสุข (2547) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ท าประกนัชีวติของลูกคา้บริษทั เนชัน่ไวด์ประกนัชีวิต จ  ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติแตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIAในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความส าคญัอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือ ด้านส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านราคา และดา้น
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ลกัษณะทางกายภาพ และพบวา่มีเพียงดา้นเดียวท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั อนญัญา โปราณานนท ์(2545) ท่ีพบวา่ 
ปัจจยัด้านบริษทั คือ ความมัน่คงของบริษทั และ ปัจจยัดา้นบริการ คือ ความรับผิดชอบ
ของตวัแทนของบริษทั มีความส าคญักบัการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ พฑันญาณี กจัฉปคีรินทร์ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองโครงสร้างตลาดในประเทศ
ไทยและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครของธุรกิจประกนัชีวติ  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อ
การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIA จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีส่งผลต่อความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติบริษทัAIA จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจ าหน่ายท่ี
ส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจ าหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบริษทัAIA จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ 
พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบริษทัAIA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ีส่งผลต่อความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ
ท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ 
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พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบริษทัAIA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อ
ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA ผลการทดสอบ พบว่า 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจท่ีมี
ผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตบริษทัAIA อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวซ่ึ้งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อนัญญา โปราณานนท์ (2545) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของอาจารยส์ถาบนัราชภฏั
ดุสิต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลประโยชน์จากกรมธรรม์ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้
ตดัสินใจท าประกนั 
ข้อเสนอแนะ  

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความไวว้างใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
บริษทัAIAของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมากคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันั้น ผูศึ้กษาจงัมีขอ้เสนอแนะส าหรับบริษทัประกนั
และตวัแทนคือ  
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. บริษทัประกนัชีวิตและตวัแทนควรปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้เป็นบริษทัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ มีรูปแบบประกนัชีวิตท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีให้เลือก
หลากหลายเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินชีวิต และปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ของผูท้  าประกนั  
 2. ส าหรับบริษทัประกนัและตวัแทนควรมีความรวดเร็วในการพิจารณารับประกนั
และปรับปรุงขั้นตอนให้มีความโปร่งใส รวดเร็วและเช่ือถือได ้การเรียกร้องสินไหม หรือ
การรับผลประโยชน์ เงินปันผล และ เงินคืน ลูกคา้ควรได้รับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีบริษทัควรท าขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาลเพื่อ
ความสะดวกของผูเ้อาประกนัในการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการเรียกร้องสินไหม 
 3. บริษทัประกนัควรจดัให้มีส่วนลดเบ้ียประกนัเม่ือท าทุนประกนัสูงและก าหนด
อตัราผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าประกนัชีวิตมากกว่าฝากเงินกับ
ธนาคาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมุ้่งสะสมทรัพยจ์ากประกนัชีวิต และเพื่อเก็บไว้
ใชใ้นยามชราเป็นทุนการศึกษาหรือเพื่อเป็นมรดกแก่ผูรั้บผลประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ควรมีการขยายขอบเขตของการศึกษาถึงความพอใจของผูเ้อาประกนัท่ีมีต่อการ 
ให้บริการของตวัแทนของบริษทัประกนัชีวิต เพื่อน าไปปรับปรุงการบริการและการให้
ขอ้มูลของตวัแทนของบริษทัประกนัชีวติใหโ้ดดเด่นกวา่คู่แข่ง 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการภกัดีในตราสินคา้ และภกัดีในการบริการเพื่อ
รักษาลูกคา้เดิมของบริษทัและสร้างฐานลูกคา้ใหม่ 
บรรณานุกรม 
กาญจนา บุญนาที. “พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพประเภท Functional Drink 

ของสตรีวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2551 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548  

เกรียงศกัด์ิ อามินเซ็นต์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัอคัคีภยัส าหรับบา้น
อยูอ่าศยัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพ” โอเดียนสโตร์, 2534 
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