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การศึ ก ษาเรื อง การตัด สิน ใจซื อประกัน ชี วิ ต
แบบสะสมทรั พ ย์ ข องนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี
วัต ถุประสงค์ เ พื อศึก ษาปั จ จัย ส่ว นบุค คล และปั จ จัย
ส่ว นประสมทางการตลาดที มี ผลต่อ การตัด สิน ใจซื อ
ประกั น ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ใ น เ ข ต กรุ ง เทพมหานคร ศึ ก ษาจาก
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา สถิ ติทีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล คือ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน T-Test, One-Way ANOVA และ Regression
Analysis
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ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
385 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ ชาย รายได้ ตอ่ เดือน 5,00110,000 บาท ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกชําระ
เบียประกันชี วิ ตแบบสะสมทรั พย์ รายปี และเลือกทุน
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จํานวน 100,001-200,000
บาท ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบ
สะสมทรั พ ย์ โ ดยภาพรวมค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดับ มาก
พิ จ ารณารายด้ านพบว่ า ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดับ มาก
ทังหมด 7 ด้ าน คือ ด้ านบุคลากร ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้ านกระบวนการและด้ านส่งเสริ มการตลาด
ทังนี แนวโน้ ม การตัดสิน ใจซื อประกัน ชี วิ ตแบบสะสม
ทรัพย์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สําหรั บผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือน
และด้ านการเลือกชําระเบียประกัน แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อประกั น ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ ข อง
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครทีแตกต่าง
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กัน ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิต ภัณ ฑ์
ด้ านราคา ด้ านบุคลากร และด้ านกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซือประกันชี วิต แบบสะสมทรั พย์ ของ
นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่า งมี
นัยสําคัญ .05

Abstract
Endowment Insurance Buying Decision of
Bachelor Student aim to study both with personal
factors and Mix marketing factors that affected to
Endowment Insurance Buying Decision of
Bachelor Student in Bangkok. The population in
this research is bachelor student who still
studying in Bangkok there are 385 people. The
instrument in this research is questionnaire. Data
analysis with percentage, mean, standard
deviation, T-test, F-test, One-way Anova, and
Regression Analysis.
The research result showed that almost of
385 samplings is male who has salary between
5,001-10,000 baht per month. Moreover, Almost
of the sampling prefer to pay a year annual for
Endowment Insurance and selected endowment
life insurance premium between 100,000-200,000
baht. The factors that affected to Endowment
Insurance Buying Decision in average is high
level. When consider with each factor found that
there are 7 factors in high level cover with
Personal, product, Physical, price, Channel to
contribution, process and marketing promotion.
So that, Endowment Insurance Buying Decision of

Bachelor Student in Bangkok trend in the holistic
is high level. For hypothesis test showed that
personal factor of salary per month and insurance
premium payment are difference that affected to
Endowment Insurance Buying Decision of
Bachelor Student in Bangkok are difference.
Marketing mix factors cover with product, price,
personal and physical are related with Endowment
Insurance Buying Decision of Bachelor Student in
Bangkok with significant at .05

บทนํา
ในสัง คมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในปั จ จุ บัน นี
ต้ องการจะมีชีวิตทีสมบูรณ์แบบ และมีชีวิตทีสุขสบาย
ในการมีชีวิตทีสุขสบายก็ต้องมีหลักประกันทางการเงิน
ที มันคงในอนาคตซึ งในการที จะมี ห ลัก ประกัน ทาง
การเงินทีมันคงนัน มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ อง มี
การวางแผนการการเงิ น ทีดี โดยเฉพาะอย่า งยิ งเมื อ
ความเปลียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิ จ การเงิ น และ
สิ งแวดล้ อ มเกิ ด ขึ นอยู่ เ สมอ ยิ งทํ า ให้ การวางแผน
การเงิ น เป็ นสิงจํ า เป็ นที จะช่ ว ยให้ เ รารั บ มื อ กับ ความ
เปลียนแปลงได้ การวางแผนทางการเงิ นเพืออนาคต
จะต้ องมีก ารกํ าหนดเป้าหมายในอนาคตว่า มีค วาม
จํ า เป็ นจะต้ องใช้ เงิ น เพื อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด จํ า นวน
ประมาณเท่าไร เวลาไหนทีเราต้ องใช้ ในอนาคต เช่ น
วางแผนซือรถ ซื อบ้ า น ท่อ งเทียว ส่งลูกเรี ยนหนังสือ
หรื อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนทางการเงินที
อาจคาดไม่ถึ ง เป็ นต้ น เมือได้ กํ า หนดเป้ าหมายแล้ ว
จะต้ องมีการกํ าหนดยุทธวิธีว่าทําอย่างไรจึงจะบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินจนสามารถได้ เงินจํานวนดังกล่าวมา
ณ เวลาทีต้ องการ ยุท ธวิ ธี ในการออมเงิ นที ว่า นันก็ มี
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หลายวิธีด้วยกัน การเริ มจากการวางแผนการออมเงิน
ในครอบครัว การทําประกันชีวิต การลงทุน รวมทังการ
วางแผนประหยัดภาษี และวางแผนระยะยาวเพือการ
เกษี ยณ เป็ นต้ น
ในชีวิตของคนเรานันไม่วา่ จะเป็ นยุคสมัยใดสิงที
คนเราทุกคนนันไม่สามารถหลีกเลียงได้ เลยก็คือทุกคน
ต้ องแก่เจ็บ ตาย ซึงการเปลียนแปลงเหล่านีนํามาซึง
ความวิตกกังวลใจ ในการดํารงชีวิต การประกันชีวิตจึง
เข้ ามามีบทบาททีสําคัญเปรี ยบเสมือนเป็ นเครื องมือที
ช่วยบรรเทาหรื อชดเชยความสูญเสียทีอาจจะเกิ ดขึน
นอกจากนี การทํ า ประกั น ชี วิ ต ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น
เค รื อ งมื อ ที ช่ ว ย จั ด ระ เ บี ยบ ใ น ก าร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
เปรี ยบเสมือนเป็ นการลงทุนระยะยาวเป็ นเครื องมือที
ช่วยสร้ างวินยั ในการออม เพือใช้ สําหรั บเป้าหมายใน
อนาคตทีกําหนดขึนสําหรับแต่ละบุคคล นอกจากนีการ
ทําประกันชีวิตยังมีประโยชน์ในการสร้ างหลักประกัน
ทางการเงินให้ กบั ตนเองและครอบครัว ดังนี ด้ านการให้
ความคุ้มครองการทําประกันชีวิต จะช่วยบรรเทาความ
เดื อดร้ อน อัน เนื องมาจากการเสีย ชี วิ ต ของบุค คลใด
บุ ค คลหนึ งในครอบครั ว เนื องจากค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ครอบครั ว ยัง คงมี อ ยู่ เช่ น ค่า เช่ า บ้ า น ค่า อาหาร ค่ า
เสือผ้ าเครื องนุง่ ห่ม ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาเล่าเรี ยนของ
บุตร เป็ นต้ น เงิ น จากการทําประกันชี วิ ต จึ งสามารถ
นํามาชดเชยค่าใช้ จ่ายในส่วนนีได้ ด้ านความมันคงการ
ประกันชี วิตสามารถช่วยสร้ างความมันคงของรายได้
ให้ แก่ผ้ เู อาประกันชีวิตได้ เช่น ในกรณีการเจ็บป่ วย หรื อ
การเกิดอุบตั ิเหตุ ผู้เอาประกันชีวิตก็สามารถมีรายได้ ใน
ยามเจ็บป่ วยหรื อกลายเป็ นบุคคลทุพพลภาพโดยสินเชิง
ได้ หรื อในกรณีการทําประกันชีวิตเพือเลียงชีพยามชรา
ผู้เอาประกันชีวิตก็สามารถมีรายได้ เพือเลียงชีพไปจน
ตลอดชี วิ ต เช่ นกัน ด้ านการลงทุน การทํ า ประกันชี วิ ต
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เปรี ย บเสมื อ นเป็ นการลงทุน ซื อหลัก ทรั พ ย์ ช นิ ด หนึ ง
เช่นเดียวกัน เนืองจากผู้ทําประกันชีวิตจะได้ รับดอกผล
เช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงิน เพียงแต่มี
วิธีการ เงือนไขและอัตราดอกเบียทีแตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม การประกันชีวิตแม้ จะได้ รับผลตอบแทนตํากว่า
การลงทุนบางประเภท แต่ก็นบั ว่าเป็ นรายได้ ทีแน่นอน
และเชือมันได้ วา่ ต้ นทุนไม่สญ
ู หายไปด้ วย ด้ านการออม
การทํ า ประกัน ชี วิ ต มี ล ัก ษณะคล้ า ยการออมแบบกึ ง
บังคับ โดยเฉพาะการประกันชี วิตแบบตลอดชี พและ
สะสมทรัพย์ ซึงผู้เอาประกันชีวิตจะต้ องมีหน้ าทีในการ
จ่ า ยเบี ยประกัน ชี วิ ต อย่ า งสมํ าเสมอ และหากผู้เ อา
ประกั น ชี วิ ต ไม่ เ สี ย ชี วิ ต เมื อครบระยะเวลาตามที
กรมธรรม์กําหนดไว้ ก็จะได้ รับเงินต้ นคืนพร้ อมดอกเบีย
ถือได้ ว่าเป็ นการออมเพือไว้ ใช้ ในยามชรา หรื อออมไว้
เพื อเก็ บ เป็ นทุนการศึก ษาของบุตรหลาน นอกจากนี
การทําประกันชี วิตยังเป็ นการสร้ างค่านิยมให้ คนรู้ จัก
ประหยัดและมีความรั บ ผิดชอบต่อ ครอบครั วอี กด้ ว ย
ด้ านการได้ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เนืองจากรัฐบาลได้
ให้ การส่งเสริ มธุรกิ จประกันชีวิต ดังนัน ผู้ทีทําประกัน
ชี วิ ต สามารถนํ า เบี ยประกั น ชี วิ ต ของบริ ษั ท ที ได้ รั บ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ไป
ใช้ เ ป็ นค่า ลดหย่อ นในการคํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ บุค คล
ธรรมดา ตามจํานวนทีจ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ทังนี เพือเป็ นแรงจูงใจให้ ประชาชนหันมาสนใจการทํา
ประกั น ชี วิ ต เพิ มขึ น ด้ านอื น ๆ การทํ า ประกั น ชี วิ ต
สามารถใช้ เพื อเป็ นเงิ น สํ า รองจ่ า ยยามฉุก เฉิ น เมื อ
กรมธรรม์ ค รบกํ า หนดระยะเวลาตั งแต่ 3 ปี ขึ นไป
เนืองจากจะมีมูล ค่าเงิ นสด หากผู้เอาประกันมีความ
จําเป็ น ทางการเงินก็สามารถขอกู้เงินตามหลักเกณฑ์ที
บริ ษั ท กํ า หนดไปใช้ ในอั ต ราดอกเบี ยตํ าได้ จาก
ประโยชน์มากมายดังกล่าวมานีทําให้ คนมีความรู้ ความ
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เข้ าใจในประโยชน์ของการทําประกันชีวิตมากขึนเทียบ
กับใน อดีตทีผ่านมา ดังนันการทําประกันชีวิตถื อเป็ น
ส่วนหนึงของการวางแผนทางการเงิน เพราะช่วยสร้ าง
ความมันคงแน่นอนให้ กบั แผนการเงินของเราเอง เพราะ
หลัก สํา คัญ คือ ความคุ้มครอง และยัง ถื อว่า เป็ นการ
ออมทรัพย์อีกทางหนึงนอกจากนียังมีประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาด้ วย
ปั จจุบนั นีมีสงต่
ิ าง ๆ มาดึงดูดใจทําให้ ต้องมีการ
จับจ่ายใช้ สอย โดยไม่ทนั คิดทังในเรื องของวิวฒ
ั นาการ
ทางเทคโนโลยี หรื อทางด้ านของเครื องสําอาง หรื อสิง
ต่างๆทีกระตุ้นให้ เกิดความอยากซือของทีไม่จําเป็ นทํา
ให้ นกั ศึกษามีการใช้ ชีวิตแบบฟุ่ มเฟื อย ใช้ เงินโดยไม่มี
การวางแผนการใช้ จ่ายของตนเอง ในแต่ละเดือนในการ
ใช้ ชีวิตของนักศึกษาจะไม่เหลือเงินไว้ ออมหรื อเผือเงิน
สํารองไว้ เนืองจากใช้ เงินโดยไม่ได้ คํานึงถึงอนาคตว่าจะ
มีเงินพอใช้ หรื อมีเงินเก็บหรื อไม่ จึงทําให้ ในแต่ละเดือน
ทีนักศึกษารั บเงิ นมาจากครอบครั วนันไม่เพียงพอต่อ
การใช้ จ่ายของตนเองเนืองจากไม่ได้ วางแผนการใช้ เงิน
จึ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ท ราบรายละเอี ย ดว่า ได้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ไปกับ
อะไรบ้ าง และใช้ เงิ นไปโดยไม่มีการเผือเงิ นไว้ สําหรั บ
อนาคต ในการทํ า ประกัน ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ เ ป็ น
เครื องมือช่วยในการวางแผนทางการเงินอีกทางเลือก
หนึงทีตอนนีมีความน่าสนใจมาก เป็ นการลงทุนทีได้
กําไรคืนมาคุ้มค่าเหมือนการยิงปื นนัดเดียวได้ นกสอง
ตัว คือการทีผู้ถือกรมธรรม์นนได้
ั ทงการประกั
ั
นชีวิตและ
ได้ เงินคืนเมือถือกรมธรรม์เมือครบตามสัญญา ดังนันจึง
เป็ นเรื องทีน่าสนใจว่าการตัดสินใจการออมเงินโดยการ
ซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาส่วนใหญ่
เป็ นอย่างไร โดยจะทําการศึกษาจากนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื องของ การตัดสินใจซือ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ขอบเขตของการวิจัย
ด้ านเนื อ% หา การศึกษาการตัดสินใจซือประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีสว่ น
ประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ประกอบด้ วย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านกระบวนการ ด้ านบุคลากร
และด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 385 คน ซึงเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากเป็ นกลุม่ ทีจะให้ ข้อมูลที
น่าเชือถือ
ด้ านเวลาระยะเวลาในการศึ ก ษาตั งแต่
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ศึกษาจากนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในกรุ ง เทพมหานครโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่าง วิธีการในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลคื อผู้ศึกษา
แจกแบบสอบถามให้ กับ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 385 คน ข้ อมูลทีได้ จากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุม่ เป้าหมาย ผู้ศึกษาดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมบูรณ์ ครบถ้ วนและสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันต่อไป
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดย
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปและใช้ สถิ ติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ระบุ
สถิ ติ ที ใช้ เช่ น คว ามถี (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื ออธิ บ ายปั จจั ย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรต่าง ๆ มี
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นการใช้ ใน
การทดสอบสมมุติฐานด้ วยค่า t-test การวิเคราะห์แบบ
ANOVA ใช้ F-test (One-way ANOVA), Regression
Analysis
เครื+องมือที+ใช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศ ชาย
รายได้ ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามเลือ กชํ า ระเบี ยประกัน ชี วิ ต แบบสะสม
ทรัพย์รายปี และ เลือกทุนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
จํ า นวน 100,001-200,000 บาทเครื องมื อ ที ใช้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงลักษณะของคําถาม
เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีตลอดจน
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ประกอบด้ วย 4 ส่วนดังนี
ส่วนที 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ งลัก ษณะของคํ า ถามจะเป็ นแบบคํ า ตอบหลาย
ตั ว เ ลื อ ก แ ละ ให้ เ ลื อ กต อ บ ข้ อที ต ร ง กั บ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมากทีสุดโดยคําถามจะเน้ นทีข้ อมูลส่วน
บุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ
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รายได้ ต่อ เดื อ น การเลือ กชํ า ระเบียประกัน ชี วิ ต การ
เลือกทุนประกันชีวิต มีจํานวนคําถามทังหมด 4 ข้ อ
ส่วนที 2 ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือประกัน
ชี วิ ต แบบสะสมทรั พ ย์ รู ป แบบของคํ า ถามนันเป็ น
คําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามแบบระดับเรี ยงลําดับ 5
ระดับ (Rating Scale) ซึงมีเนือหาครอบคลุมในส่วน
ของปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อประกัน ชี วิตแบบ
สะสมทรั พย์ ประกอบด้ วยจํานวนคําถามทังสิน 32 ข้ อ
มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที 3 แนวโน้ มการตัด สินใจซื อประกันชี วิ ต
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี รูปแบบของคําถามนัน
เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามแบบระดับเรี ยงลําดับ
5 ระดับ (Rating Scale) พบว่าแนวโน้ มการตัดสินใจซือ
ประกันชีวิตของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
ส่วนที 4 ข้ อเสนอแนะ เป็ นคําถามปลายเปิ ด ที
ให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเกียวกับการ
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ผู้ศกึ ษาดําเนินการเก็บข้ อมูล โดยชีแจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาในครังนีให้ กลุ่มตัวอย่างได้ ทราบ พร้ อม
ทังอธิ บายคําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม และแจก
แบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มูล คื อ ผู้ศึก ษาแจกแบบสอบถามให้ กับ นัก ศึก ษา
ระดับปริ ญญาตรี ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 385 ราย
ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ ง
กลุ่ม เป้ าหมาย ผู้ศึ ก ษาดํ า เนิ น การตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้ วนและสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันต่อไป
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ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย รายได้
ต่ อ เดื อ น 5,001-10,000 บาท ส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ตอบ
แบบสอบถามเลือ กชํ า ระเบี ยประกัน ชี วิ ต แบบสะสม
ทรัพย์รายปี และเลือกทุนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
จํานวน 100,001-200,000 บาท ข้ อมูลปั จจัยที+มีผล
ต่ อการตัดสินใจซือ% ประกันชีวิตแบบสะสมทรั พย์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี
ปั จจัยที+มีผลต่ อการตัดสินใจซือ% ประกันชีวิต
แบบสะสมทรั พย์ ในองค์ ประกอบปั จจัย 7 ด้ าน มี
ระดับ แนวโน้ ม ในการตัด สิน ใจซื ออยู่ใ นระดับ มาก 7
รายการ ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ าน
กระบวนการ ด้ านบุ ค ลากร และด้ านลัก ษณะทาง
กายภาพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่วนบุคคลที
แตกต่า งกันมี ผลต่อ การตัดสินใจซือประกันชี วิตแบบ
สะสมทรัพย์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ใน
ส่วนของเพศ ด้ านการเลือกทุนประกันชีวิตมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ไม่แตกต่างกัน แต่สําหรั บรายได้ ต่อ
เดื อ น และการเลื อ กชํ า ระเบี ยประกั น มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี แตกต่างกัน

อภิปรายผล
การศึกษาเรื องการตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบ
สะสมทรั พย์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผ้ ูศึกษามี
รายละเอียดดังนีข้ อมูลเกียวกับการตัดสินใจซือประกัน

ชี วิตแบบสะสมทรั พย์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ในภาพรวมกลุ่ม ตัว อย่ า งมี
ระดับการตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่
ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ โสมอุษา
ชิ ด ชนกนารถ (2552) ศึ ก ษาปั จ จัย การตัด สิ น ใจซื อ
ประกัน ชี วิ ต ของลูก ค้ า ผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กัด
(มหาชน) เขตกรุ ง เทพมหานครและศึก ษาระดับของ
ความสําคัญของปั จจัยแต่ละด้ า นมี รายละเอี ยดดัง นี
ด้ านผลิตภัณฑ์ผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ โสมอุษา
ชิ ด ชนกนารถ (2552) ศึ ก ษาปั จ จัย การตัด สิ น ใจซื อ
ประกัน ชี วิ ต ของลูก ค้ า ผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กัด
(มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับมาก ด้ านราคาผลการศึกษาพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
โสมอุ ษ า ชิ ด ชนกนารถ (2552) ศึ ก ษาปั จจั ย การ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตของลูกค้ าผ่าน ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านราคา
อยู่ ใ นระดั บ มากด้ านช่ อ งทางการจั ด จําหน่าย ผล
การศึ ก ษาพบว่า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ซึ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ โสมอุ ษ า ชิ ด ชนกนารถ
(2552) ศึกษาปั จจัยการตัดสินใจซือประกันชี วิตของ
ลูก ค้ าผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) เขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
อยู่ใ นระดับมากด้ านส่งเสริ มการตลาดผลการศึกษา
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของ โสมอุษา ชิ ด ชนกนารถ (2552) ศึก ษา
ปั จจั ย การตั ด สิ น ใจซื อประกั น ชี วิ ต ของลู ก ค้ าผ่ า น
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด อยู่ใ นระดับ มากด้ า น
กระบวนการผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก ซึ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จ ั ย ของ โสมอุษา
ชิ ด ชนกนารถ (2552) ศึ ก ษาปั จ จัย การตัด สิ น ใจซื อ
ประกัน ชี วิ ต ของลูก ค้ า ผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กัด
(มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านกระบวนการ
อยู่ใ นระดับ มากด้ า นบุค ลากรผลการศึ ก ษาพบว่ า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ โสมอุษา ชิ ดชนกนารถ (2552) ศึกษาปั จจัยการ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตของลูกค้ าผ่าน ธนาคารกรุ งเทพ
จํ า กัด (มหาชน) เขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ด้ า น
บุ ค ลากร อยู่ ใ นระดั บ มากและด้ านลั ก ษณะทาง
กายภาพผลการศึกษาพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ โสมอุษา ชิดชนกนารถ
(2552) ศึกษาปั จจัยการตัดสินใจซือประกันชี วิตของ
ลูก ค้ าผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) เขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ด้ านลักษณะทางกายภาพ
อยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื อประกั น ชี วิ ต ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ
ชือเสียงความน่าเชือถือและความมันคงของบริ ษัท มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สินใจซื อประกัน ชี วิ ตอย่างมี
นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง (2554) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิตของข้ าราชการในเขตอําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ทีพบว่า บริ ษัทและตัวแทนประกันชีวิต
มีความน่าเชือถือ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ
เงื อนไขการทํ า ประกัน ชี วิ ต มี ค วามชัด เจนไม่ยุ่ง ยาก
ซับซ้ อนมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซือประกันชีวิต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อประกั น ชี วิ ต ของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า บุคลากรให้ ความ
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สนใจกับทุกด้ านในระดับมาก ด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสินใจสูงสุดเงือนไขในการทําประกันชีวิต
ชัดเจน ด้ านราคา คือ ราคากรมธรรม์มีความเหมาะสม
มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือประกันชีวิตอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ งสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
ปิ ยะดา วีระวัฒนาพงษ์ (2553) ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือประกันชีวิตผ่านตัวแทนขายประกัน
ชีวิตมืออาชี พกรณี ศึกษา บริ ษัท กรุ งเทพประกันชี วิต
จํ า กั ด (มหาชน) สาขาพิ ษ ณุโ ลก พบว่ า เนื องจาก
ผู้บ ริ โ ภคจะต้ อ งมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาสิน ค้ า และ
บริ ก ารกับ คู่แ ข่ ง ขัน เพื อหลี ก เหลียงการเปรี ย บเที ย บ
ราคาของลูกค้ าควรจะต้ องปรับเปลียนราคาใหม่มีความ
แตกต่างให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะจากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ ความสําคัญ
ด้ านราคากรมธรรม์เหมาะสมสูงสุด ด้ านบุคลากร คือ
ตัว แทนของบริ ษัท ประกัน ชี วิ ต สามารถเป็ นที ปรึ ก ษา
ทางการเงิ น ให้ แ ก่ ลูก ค้ า ได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การ
ตัดสินใจซือประกันชี วิตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ.05
ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน
(2556) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
ทําประกันชีวิตกับบริ ษัทกรุงไทยแอกซาจํากัด (มหาชน)
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ทีพบว่า
ด้ านการให้ บริ ก ารของตั ว แทนขายประกั น มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ .001 ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพคื อ โลโก้ มีรู ปทรงที ง่า ยต่อ การ
จดจํ ามีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื อประกันชี วิ ต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ศึกษาปั จจัยทีมี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกัน ชีวิตของ
ผู้บริ โภควัยทํางานในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร พีพบว่า
ปั จ จัยด้ า นอืน ๆ ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า มี
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ความสัม พั น ธ์ กั บ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื อกรมธรรม์
ประกั น ชี วิ ต ของผู้ บริ โภควั ย ทํ า งานในเขตพื นที
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการตัดสินใจซือประกันชีวิตแบบ
สะสมทรั พย์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ นํามา
เป็ นข้ อเสนอแนะดังนี
1. บริ ษั ท ควรสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที ดี ใ นการ
บริ หารงานสูส่ ายตาลูกค้ ามากทีสุด และ เงือนไขการทํา
ประกันชีวิตชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน ดังนัน ควรสร้ าง
เงือนไขกรมธรรม์ทีลูกค้ าเข้ าใจง่ายไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป
2. บริ ษัทควรให้ ความสําคัญในด้ านมีมาตรฐาน
การกําหนดอัตราค่าเบียประกันภัยและอัตราดอกเบีย

ของการผ่อนชําระเป็ นรายงวด เหมาะสมการกําหนด
อัตราเบียประกัน ภัยกรมการประกันภัยกํ าหนดให้ ใ ช้
เป็ นแบบคงทีตามทีทางสมาคมประกันชีวิตได้ กําหนดไว้
3. ต้ องมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเพิมมากขึน
4. บริ ษัทจึงควรออกแบบโลโก้ บริ ษัททีโดดเด่น
มีลกั ษณะแตกต่างจากบริ ษัทอืนอย่างชัดเจนเพือทําให้
ลูกค้ าจดจําโลโก้ บริ ษัทได้ ง่ายขึน

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง% ต่ อไป
1. ควรศึกษาการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ นกั กีฬา
ยิงปื นในประเทศไทย
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