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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวิต

ธนาคารกสิกรไทยท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 2) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันคติของบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคุม้ค่าในการท าการประกนัชีวิตกบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทย
ในเขต 41  รวมทั้งส้ิน จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ การทดสอบ 2 กลุ่มอิสระจากกนั  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์                                                                                                                                          
                        ผลการวิจยัพบวา่ 1) ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนัพบวา่ เพศ สถานภาพ จ านวนบุตร รายได ้ของ
ลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกนัท าให้กระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวิต
ไม่แตกต่างกนั และทุนประกนัชีวิต ระยะเวลาประกนัชีวิต อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าให้
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่าง  2) ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคาร
กสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
3) ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และล าดบัความส าคญัดา้นความคุม้ค่าของ
ลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย์  อนัดบัท่ี 
2  ดา้นการให้ความคุม้ครอง อนัดบัท่ี 3 ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี  อนัดบัท่ี 4 ดา้นความ
มัน่คง อนัดบัท่ี 5 ดา้นการลงทุน 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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This Research were aimed 1) to study personal characteristics of KasikornBank’s 

life insurance customers affecting decision-making process for life insurance.  2) to study the 
relationship between attitudes and decision-making process for life insurance and 3) to study the 
relationship between worthiness and decision-making process for life insurance of 
KasikornBank’s customers. The samples of the research included 400 customers of 
KasikornBank, Area Office 41. Questionnaires were employed to collect the data. Statistics for 
data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics 
consisted of independent t-test, One-way ANOVA, and coefficient of correlation. 

The results indicated that 1) different personal characteristics of the samples affected 
different decision-making process for life insurance. Different genders, status, numbers of 
children and incomes of KasikornBank’s life insurance customers caused no differences of 
decision-making process for life insurance.Different costs, durations, and rates of return affected 
different decision-making process for life insurance. 2) Attitudes of KasikornBank’s life 
insurance customers related to decision-making process for life insurance with the significance 
level of 0.01.  3) The worthiness of life insurance of KasikornBank’s customers related to 
decision-making process for life insurance with the significance level of 0.01. And the priorities 
regarding the worthiness of life insurance according to KasikornBank’s customers could be 
arranged in order as 1. saving or endowment, 2. protection, 3. tax privilege service, 4. security, 
and 5. Investment. 
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ขอ้คิดเห็นประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและช้ีแนะแนวทางในการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  รวมทั้ง
แกไ้ขงานวิจยัให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้พื้นฐานในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณคณะเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัและเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตของคณะวิทยาการจดัการทุก
ท่านท่ีให้ค  าปรึกษา ตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงท า
ให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี และขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและก าลงัใจจากครอบครัว ตลอดจน
หวัหนา้ เพื่อนร่วมงาน จนท าใหง้านวจิยัฉบบัเสร็จสมบูรณ์ 

สุดทา้ยน้ีคุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัประสงค์จะขอให้ผูท่ี้ท  างาน
เก่ียวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทยได้น าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทย และหากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัของบุคคลลว้นตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ อุบติัภยั และโรคภยัต่างๆ  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วง
ระยะเวลาหน่ึงหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติ เพื่อเป็นการรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยท่ี
ไม่อาจคาดคะเนไดจึ้งควรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงินในอนาคต ซ่ึง
หากไม่มีการวางแผนทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายในครอบครัวหรือบุคคลท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบ  ดว้ยเหตุน้ีเองจึงไดมี้การจดัตั้งบริษทัประกนัชีวติ ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใน
การกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัวได ้

ธุรกิจประกนัชีวิต เป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากธุรกิจประกนัชีวิตถือเป็นสถาบนัทางการเงินแห่งหน่ึง มีการระดมทุนจากการออมเงินของ
ประชาชน ซ่ึงมีส่วนในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว โดยการน า
รายไดส่้วนหน่ึงมาฝากไวก้บับริษทัประกนัชีวิตในรูปเบ้ียประกนัภยั ท าใหบุ้คคลมีความมัน่คงใน
อาชีพมากข้ึน เม่ืออาชีพมีความมัน่คงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม อีกทั้งยงัเป็น
ประโยชน์ในการน าเงินออมเหล่าน้ีไปเป็นเงินทุนในการลงทุนในดา้นต่างๆ ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน 
ท าใหเ้ศรษฐกิจมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

จากประโยชน์และขอ้ดีของการท าประกนัชีวิตยอ่มส่งผลท าใหเ้กิดความตอ้งการจาก
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อตัราการเจริญเติบโตทางการตลาดของธุรกิจประกนัชีวติเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยประมาณการเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 คาดวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ
สามารถขยายตวัไดร้้อยละ 2.8 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ท่ีขยายตวัร้อยละ 0.9 (ส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั,2559)   ส าหรับธุรกิจประกนัชีวติไทยในปี 2558 แมว้า่การบริโภคของภาคเอกชนจะชะลอตวั
จากปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนและราคาสินคา้เกษตรตกต ่า รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก แต่
จากการท่ีประชาชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการท าประกนัภยัหรือประกนั
ชีวติมากข้ึน รวมทั้งภาคธุรกิจไดแ้ข่งขนักนัพฒันาและเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและช่องทาง
การขายท่ีง่ายและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและไดรั้บการสนบัสนุน
ส่งเสริมธุรกิจประกนัชีวิตจากภาครัฐ ท าใหธุ้รกิจประกนัชีวติไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตอยูใ่น
เกณฑท่ี์ดี โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม (Total Premium) ณ ส้ินปี 2558 รวมทั้งส้ิน 537,509.6 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราเติบโตถึงร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา จ าแนกเป็นเบ้ียประกนัภยัรับใหม่ 
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(New Business Premium) จ านวน 171,428.2 ลา้นบาท อตัราเติบโตร้อยละ 0.5 แบ่งเป็นเบ้ีย
ประกนัภยัรับปีแรก (First Year Premium) จ านวน 119,699.0 ลา้นบาท อตัราการเติบโตร้อยละ 10.5 
และเบ้ียประกนัภยัจ่ายคร้ังเดียว (Single Premium) จ านวน 51,729.3 ลา้นบาท อตัราการเติบโตลดลง
ร้อยละ 17.0 มีเบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไป (Renewal Year Premium) 366,081.4 ลา้นบาท อตัราการ
เติบโตร้อยละ 9.9 คิดเป็นอตัราการคงอยูข่องกรมธรรมท่ี์ร้อยละ 83 ในส่วนของช่องทางการ
จ าหน่าย ช่องทางการขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิต (Agency) ยงัคงเป็นช่องทางหลกัและช่องทาง
ส าคญัส าหรับการขายประกนัชีวติ ณ ส้ินปี 2558 โดยมีสัดส่วนการขายผา่นช่องทางน้ีมากเป็น
อนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 51.1 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.7 อนัดบัสองเป็นช่องทางการขายผา่น
ธนาคารพาณิชย ์ หรือ Bancassurance สัดส่วนการขายอยูท่ี่ร้อยละ 42.5 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 
228,581.8 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.4 อนัดบัสามเป็นช่องทางการขายผา่นการตลาด
แบบตรง (Direct Marketing) มีสัดส่วนร้อยละ 2.9 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 15,663.3 ลา้นบาท มี
อตัราการเติบโตร้อยละ 2.8 และช่องทางอ่ืนๆ (Other) อีกร้อยละ 3.4 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 
18,500.9 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาถึงช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีมีอตัราการเติบโตมากท่ีสุดคือ ช่องทางการขาย
ผา่นธนาคารพาณิชย ์หรือ Bancassurance มีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.4  เน่ืองจากธนาคารสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดจ้  านวนมาก อีกทั้งยงัมีแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถน ามาพิจารณาเสนอขายกรมธรรม์
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี(สมาคมประกนัชีวติไทย,2559) 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 2.9 
ในปี 2558 โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ การลงทุนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลผลิตภาคการเกษตรและรายไดเ้กษตรกรปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจาก
สถานการณ์ภยัแลง้ท่ีผอ่นคลายลง ส าหรับธุรกิจประกนัชีวติไทยในปี 2559 แมว้า่การบริโภคของ
ภาคเอกชนจะชะลอตวัจากปัญหาหน้ีภาคครัวเรือน รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก แต่จาก
การท่ีประชาชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการท าประกนัภยัหรือประกนัชีวติ
มากข้ึน รวมทั้งภาคธุรกิจไดแ้ข่งขนักนัออกผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ีหลากหลายตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจประกนัชีวิตจากภาครัฐ ท าใหธุ้รกิจ
ประกนัชีวติไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี เม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน โดยมีเบ้ียประกนัชีวติ 
ณ ส้ินปี 2559 รวมทั้งส้ิน 568,260.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเติบโตถึงร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา จ าแนกเป็นเบ้ียประกนัชีวติรายใหม่ จ  านวน 161,568.8 ลา้นบาท อตัราเติบโตลดลงร้อยละ 
5.8 และเบ้ียประกนัชีวติปีต่อไป 406,691.6 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการคงอยูข่องกรมธรรมป์ระกนัชีวติ
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ร้อยละ 84 เบ้ียประกนัชีวติรายใหม่ จะประกอบดว้ย เบ้ียประกนัชีวติปีแรก มีจ านวน 110,196.0 ลา้น
บาท เบ้ียประกนัชีวติจ่ายคร้ังเดียว จ านวน 51,372.8 ลา้นบาท  

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเบ้ียประกนัชีวติรับรวมปี 2559 เป็นผลสืบเน่ืองมาจากปี 2558 ท่ี
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้
ก าลงัซ้ือของประชาชนลดลง ถึงแมว้า่อตัราการขยายตวัของการบริโภคในครัวเรือนจะดีข้ึนเร่ือยๆก็
ตามก็ยงัคงส่งผลต่อเบ้ียประกนัภยัรับปีแรกเติบโตลดลง รวมถึงบริษทัประกนัชีวติหลายบริษทัได้
ปรับลดนโยบายการขายผลิตภณัฑแ์บบช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังเดียวลง ท าใหเ้บ้ียประกนัภยัจ่ายคร้ัง
เดียวมีอตัราการเติบโตลดลง อีกประการหน่ึงคือในปีท่ีผา่นมาอตัราดอกเบ้ียลดต ่าลงท าให้
ผลตอบแทนแบบประกนัสะสมทรัพยน์อ้ยลง บริษทัประกนัชีวติจึงเนน้การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติแบบคุม้ครองมากข้ึนส่งผลใหข้นาดเบ้ียประกนัชีวติลดลงไปดว้ย 

ในส่วนของช่องทางการจ าหน่าย ช่องทางการขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิต (Agency) ยงัคง
เป็นช่องทางหลกัและช่องทางส าคญัส าหรับการขายประกนัชีวติ ณ ส้ินปี 2559 มีสัดส่วนการขาย
ผา่นช่องทางน้ีมากเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจ านวน 287,214.1 
ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 4.5 อนัดบัสองเป็นช่องทางการขายผา่นธนาคารพาณิชย ์ หรือ 
Bancassurance สัดส่วนการขายอยูท่ี่ร้อยละ 43.6 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 247,494.5 ลา้นบาท มี
อตัราการเติบโตร้อยละ 8.3 อนัดบัสามเป็นช่องทางการขายผา่นการตลาดแบบตรง (Direct 
Marketing) มีสัดส่วนร้อยละ 2.6 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 14,900.5 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตลดลง
ร้อยละ 4.9 และช่องทางอ่ืนๆ (Other) อีกร้อยละ 3.3 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 18,649.6 ลา้นบาท มี
อตัราการเติบโตร้อยละ 0.8 ตามล าดบั(สมาคมประกนัชีวติไทย, 2560) 

ธนาคารกสิกรไทยไดรั้บการอนุญาตใหเ้ป็นนายหนา้นิติบุคคล เพื่อส่งเสริมการขายใหแ้ก่ 
บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ ซ่ึงธนาคารกสิกรไทย (รายงานประจ าปี 2557ธนาคารกสิกรไทย:23)ได้
ระบุวา่ ธนาคารยงัคงรักษาอนัดบั 1 ในธุรกิจประกนัชีวติผา่นช่องทางธนาคาร โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดของเบ้ียประกนัชีวิตรับรวมผา่นช่องทางธนาคารในปี 2557 ท่ีร้อยละ 25.10 เติบโตท่ีร้อย
ละ 29.41 จากปี 2556 และในปี 2558 (รายงานประจ าปี 2558ธนาคารกสิกรไทย :41) บมจ.เมืองไทย
ประกนัชีวติ สามารถครองความเป็นผูน้ าในธุรกิจประกนัชีวติผา่นช่องทางธนาคาร โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดของเบ้ียประกนัชีวิตรับรวมผา่นช่องทางธนาคารร้อยละ 27.37 เติบโตท่ีร้อยละ 18.19 ซ่ึง
เป็นผลจากการร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัธนาคารในการพฒันารูปแบบกรมธรรมท่ี์ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ธนาคารแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ีบริษทัยงัคงรักษาความเป็นผูน้ าของตลาด โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดเบ้ียประกนัชีวติรับจากธุรกิจใหม่เป็นอนัดบั 1 ท่ีร้อยละ 22.13 และเบ้ียประกนั
ชีวติรับรวมเป็นอนัดบั 2 ท่ีร้อยละ 16.35 ส าหรับปี 2559 บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ ยงัคงรักษา
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ความเป็นผูน้ าในธุรกิจประกนัชีวติ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเบ้ียประกนัชีวติรับใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 
20.93 เป็นอนัดบั 1 ของระบบ และเบ้ียประกนัชีวติรับรวมร้อยละ 17.07 เป็นอนัดบัท่ี 2 ของระบบ 
อนัเป็นผลจากการพฒันารูปแบบกรมธรรมท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัยงัสามารถรักษาอนัดบั 1 ในการขายผา่นช่องทางธนาคารายงานประจ าปี 2559 ธนาคารกสิกร
ไทย :54) 

จากบทบาทของธุรกิจประกนัชีวติดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ อนั
ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นพฤติกรรม ซ่ึงปัจจยัดา้นทศันคติ
คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคในเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ จึงกล่าว
ไดว้า่ปัจจยัทศันคติของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย อีกทั้งความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติ ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าดา้นการลงทุน
ความคุม้ค่าดา้นการออม ความคุม้ค่าดา้นการใหค้วามคุม้ครอง ความคุม้ค่าดา้นความมัน่คง และ
ความคุม้ค่าดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย เน่ืองจากในการตดัสินใจท าประกนัชีวติของลูกคา้ยอ่ม
มีความตอ้งการความคุม้ค่าและผลตอบแทนต่างๆ ผลจากการศึกษาท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีแทจ้ริง เพื่อน าขอ้มูลท่ีดงักล่าวพฒันารูปแบบกรมธรรมใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ยิง่ข้ึน และเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ในธุรกิจประกนัชีวติผา่นช่องทางสาขาในปีต่อไปดว้ย       

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทยท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั
ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคุม้ค่าในการท าการประกนัชีวติกบักระบวนการตดัสินใจ
ในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

สมมติฐานในการศึกษา 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท า
ประกนัชีวติต่างกนั 

2. ทศันคติของบุคคล มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
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3. ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจใน 
การท าประกนัชีวติ 

1. การรับรู้ถึงปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ความคุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

1. ดา้นการลงทุน 
2. ดา้นการออม 
3. ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง 
4. ดา้นความมัน่คง 
5. ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทาง

ภาษี 
 

ทศันคติของบุคคล  
1. ความรู้ ความเขา้ใจ 
2. ความเช่ือมัน่ 
3. พฤติกรรม 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. จ านวนบุตร 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. ทุนประกนัชีวติ 
7. ระยะเวลาประกนัชีวติ 
8. อตัราผลตอบแทนรวมตลอด

ระยะเวลาสัญญา 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ขอบเขตของการศึกษา   
1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมีกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทย ในเขต 41 ซ่ึงแบ่งได1้5 สาขาดงัน้ี 

สาขาส านกัสีลม     สาขาถนนสาทร    

สาขาสีลม ซอย 22    สาขาสาทร สแควร์   

สาขาสาทร (เซนตห์ลุยส์3)   สาขาทอ๊ป มาร์เก็ตเพลสสีลม 

 สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์    สาขาพฒัน์พงศ ์    

สาขาสีลมซอย 1 (อาคารซิลลิคเฮา้ส์)  สาขาสุรวงศ ์

สาขาอาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์   สาขาซีพี ทาวเวอร์ 

สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร์   สาขาสีลมคอมเพล็กซ์  

สาขาถนนคอนแวนต ์(ลิเบอร์ต้ีสแควร์)   

โดยประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่ง

สามารถค านวณไดก้ารสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochranซ่ึงสามารถก าหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวน 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น 3 ดา้น 

 ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ จ านวนบุตร 

รายไดต่้อเดือน ทุนประกนัชีวติ ระยะเวลาประกนัชีวิต และอตัรา

ผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญา   

 ดา้นทศันคติของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ  ความเช่ือมัน่ และ

พฤติกรรม 

 ดา้นความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติ ไดแ้ก่ การลงทุน การออม การ

ใหค้วามคุม้ครอง ความมัน่คง และการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี  

2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติ ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 

การตดัสินซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

ระยะเวลาในการศึกษาระหวา่งเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางวชิาการ 
1. ท าใหท้ราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติของบุคคลกบักระบวนการ 

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  
3. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติกบักระบวนการ 

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  
ประโยชน์ทางปฏิบติั   

 ผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ
ธนาคารกสิกรไทยในอนาคตใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน ส่งผลต่ออตัราเติบโต
ของธุรกิจประกนัชีวติผา่นช่องทางธนาคารท่ีมากข้ึน และสามารถครองความเป็นผูน้ าในธุรกิจ
ประกนัชีวติผา่นช่องทางธนาคารได ้

นิยามศัพท์ 

ปัจจัยด้านทศันคติของลูกค้าประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย  หมายถึง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ท่ีมีต่อการการตดัสินใจท าประกนัชีวติกบัธนาคารกสิกรไทยของลูกคา้

ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทยเขต 41  ประเภทสะสมทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 ความรู้ ความเขา้ใจ หมายถึง องคป์ระกอบดา้นความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเง่ือนไข

รายละเอียด ผลประโยชน์ และขั้นตอนต่างๆ ในการท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทย 

 ความเช่ือมัน่  หมายถึง   ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีรู้สึกต่อประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทย 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของลูกคา้ประกนัชีวติท่ีแสดงออกเม่ือถูกกระตุน้จาก

ส่ิงต่างๆในตดัสินใจท าประกนัชีวติและก่อใหเ้กิดการกระท าต่างๆ หลงัตดัสินใจท า

ประกนัชีวติ 



  8 

ความคุ้มค่าของการท าประกันชีวติธนาคารกสิกรไทยหมายถึง ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ประกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยจะไดรั้บจากการท าประกนัชีวิต ตามลกัษณะของแต่ละกรมธรรม ์ โดย

กรมธรรมจ์ะมีความคุม้ค่าก็ต่อเม่ือผลท่ีไดรั้บมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อซ้ือ

กรมธรรมโ์ดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 ดา้นการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการท าประกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

 ดา้นการออม หมายถึง ผลตอบแทนท่ีลูกคา้ประกนัชีวติท่ีจะไดรั้บเม่ือลูกคา้ไม่

เสียชีวติเม่ือครบระยะเวลาตามท่ีกรมธรรมก์ าหนดไว ้ ซ่ึงจะไดรั้บเงินตน้คืนพร้อม

ดอกเบ้ีย นบัไดว้า่เป็นการออมเพื่อไวใ้ชย้ามชราก็ไดห้รือออมไวเ้พื่อเก็บเป็น

ทุนการศึกษาของบุตรหลาน 

 ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง หมายถึง การใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกคา้ประกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเร่ืองการเงิน รวมถึงค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนของครอบครัว เน่ืองจากอุบติัเหตุและการเสียชีวติของบุคคลในครอบครัว

ลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย 

 ดา้นความมัน่คง หมายถึง ความมัน่คงดา้นรายไดข้องลูกคา้ท่ีท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทย เช่นในกรณีการท าประกนัการเจบ็ป่วยหรือการประกนัอุบติัเหตุ 

ลูกคา้ก็สามารถมีรายไดใ้นยามเจบ็ป่วยหรือมีรายไดส้ าหรับเล้ียงดูตนเอง ในกรณี

ทุพพลภาพโดยส้ินเชิงได ้ 

 ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง การน าเบ้ียประกนัชีวติไปลดหยอ่นใน

การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย 

การท าประกนัชีวติ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกร

ไทย 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กระบวนการใน

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ  

 การรับรู้ถึงปัญหา หมายถึง การท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยรับรู้ถึง

ความเส่ียงของบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตท าให้เกิดความตอ้งการวางแผนทาง
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การเงิน เพื่อสร้างความมัน่คงของรายไดใ้นยามฉุกเฉิน และเพื่อลดผลกระทบทาง

การเงินต่อบุคคลในความรับผดิชอบ 

 การคน้หาขอ้มูล    หมายถึง ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยรับรู้ถึงความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดการคน้หาขอ้มูล เพื่อจดัการกบั

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาจคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว หรือ

จากส่ือโฆษณาต่างๆ พนกังานธนาคาร ในการวางแผนทางการเงินเพื่อลดปัญหาท่ีอาจ

เกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 การประเมินผลทางเลือก หมายถึง ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยรับรู้ถึง

ความเส่ียงของบุคคลท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิต และไดค้น้หาขอ้มูลต่างๆเพื่อ

จดัการกบัความไม่แน่นอนดงักล่าว ซ่ึงอาจมีหลายทางเลือก ลูกคา้จึงตอ้งท าความ

เขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆโดยการพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขผลิตภณัฑ์ 

 การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย โดยอาจมาจากการท่ีลูกคา้เป็นลูกคา้ท่ีมีผลิตภณัฑอ่ื์นกบัทางธนาคารอยู่

ก่อนแลว้ จึงเกิดความเช่ือมัน่ใหก้ารใหบ้ริการ หรือความคุม้ค่าของกรมธรรมป์ระกนั

ชีวติรูปแบบต่างๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ 

 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ประกนัชีวติกสิกรไทยไดซ้ื้อ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติกบัธนาคารแลว้ อาจเกิดพฤติกรรมหลงัการซ้ือเช่นอาจมีการซ้ือ

กรมธรรมเ์พิ่มข้ึนใหแ้ก่บุคคลในครอบครัวหรืออาจเกิดการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนถึง

ขอ้ดีและความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติกบัธนาคารกสิกรไทย



 

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการต่างๆ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดยมีการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
เพื่อน าไปสู่แนวทางในการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติโดยเป็น
แบ่งการศึกษาเอกสาร หนงัสือ และบทความท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 

1. แนวคิดเร่ืองทศันคติ 
2. ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Marketing Black Box) 
3. ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติ 
4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเร่ืองทัศนคติ 

ความหมายของทศันคติ 
 แพรภทัรา เขียวชะอุ่ม ไดศึ้กษาความหมายของทศัคติจากนกัวชิาการแต่ละท่านซ่ึงไดใ้ห้
ความหมายไวอ้ยา่งแตกต่างกนัตามทรรศนะดงัน้ี (แพรภทัรา เขียวชะอุ่ม ,2546)  
 ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ  สภาวะ
ความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด  ความรู้สึก  และแนวโนม้ของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อ
บุคคล  ส่ิงของ  และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิต
น้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร 
 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์  อรรถมานะ  (2541: 64) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่     
ทศันคติ  คือ  ผลผสมผสานระหวา่งความนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  คนใดคนหน่ึง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ๆ  ซ่ึงออกมาในทาง
ประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได ้  และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน  
 พงศ ์  หรดาล (2540: 42) ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ ความรู้สึก  ท่าที  
ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้ริหาร  กลุ่มคน  องคก์รหรือ
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สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ  โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือ     
ปฏิเสธ  
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล(2546 : 121) ใหค้วามหมายทศันคติไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึก ความ
เช่ือ และแนวโนม้ของพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงของ หรือความคิดใดก็ตามใน
ลกัษณะการประมาณค่า ส่วนความรู้สึก ความเช่ือ และแนวโนม้ของพฤติกรรมน้ีตอ้งคงอยูน่าน
พอสมควร 
 Newstro mand Devis (2545: 207)  ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ  
ความรู้สึกหรือความเช่ือ  ซ่ึงส่วนใหญ่ใชต้ดัสินวา่  พนกังานรับรู้สภาวะแวดลอ้มของพวกเคา้
อยา่งไร และผกูพนักบัการกระท าของพวกเคา้ หรือมีแนวโนม้ของการกระท าอยา่งไร และสุดทา้ยมี
พฤติกรรมอยา่งไร  
 Hornby (2544: 62) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English” ให้
ความหมายของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คือ วิถีทางท่ีคุณคิดหรือรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือคนใดคน
หน่ึง และวิถีทางท่ีคุณประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหน่ึง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรู้สึก
อยา่งไร 
 Gibson (2543: 102)  ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ  ตวัตดัสินพฤติกรรม  
เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ  ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์  โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถ
เรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์  
 Schermerhorn (2543: 75)  ใหค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ  คือ การวาง
แนวความคิด  ความรู้สึก ใหต้อบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อส่ิงของ  ในสภาวะ
แวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ  และทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้หรือถูกตีความไดจ้ากส่ิงท่ีคนพูดออกมา
อยา่งไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น  
 จ ารอง เงินดี (2552:75) ไดส้รุปความหมายของทศันคติไวว้า่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าทั้งคน สัตว ์ส่ิงของ และสถานการณ์ต่างๆท่ีสร้างใหเ้กิดข้ึนจากประสบการณ์
ต่อส่ิงนั้นๆ ในลกัษณะของการประเมินค่า การแสดงออกนั้นจะเป็นทิศทางใดทิศทางหน่ึงและเม่ือ
เกิดข้ึนแลว้จะมีความคงทนถาวรพอสมควร 
 ลกัษณะของทัศนคติ   
  ธีระพร อุวรรณโน ไดอ้ธิบายลกัษณะของทศันคติ 4 ประการ  (อา้งถึงในแพรภทัรา 

เขียวชะอุ่ม ,2546) 
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ทศันคติมีทีห่มาย (Attitude Object) 

ความรู้สึกของบุคคลจะอยูใ่นรูปของทศันคติ ซ่ึงจะตอ้งมีท่ีรองรับ โดยส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ไดแ้ก่ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี แนวความคิด อาชีพ และสถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้  

1. มีการระบุในแง่ดี – ไม่ดี (Evaluative Aspect) 

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เช่น นกัการเมือง บุคคลมกัแสดงความเห็นวา่

นกัการเมืองเป็นบุคคลท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทศันคติท่ีมีต่ออาชีพอิสระ บุคคลก็จะมองวา่เป็น

การท างานท่ีไม่ตอ้งเป็นลูกนอ้งใครท างานไดอ้ยา่งสบายใจ 

2. มีลกัษณะค่อนข้างคงทน (Relatively Enduring) 

ทศันคติของบุคคลเม่ือมีต่อส่ิงใดแลว้ แมว้า่จะไม่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีถาวรตลอดไป แต่มนัจะ

อยูก่บับุคคลคงทนพอสมควร กล่าวคือ มนัจะติดอยูก่บับุคคลเป็นแรมเดือนหรือเป็นปีๆ จนกวา่จะมี

เหตุผลใดๆท าใหเ้ปล่ียนไป 

3. ความพร้อมในการตอบสนอง (Readiness for Response) 

เม่ือบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงๆ ในดา้นใด คือ ทางบวก หรือทางลบ บุคคลยอ่มมีความ

พร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงๆ นั้น 

 ลกัษณะรวมๆของทศันคติท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจทศันคติใหดี้ข้ึน ซ่ึงพอสรุปลกัษณะของ
ทศันคติไดด้งัน้ี (อา้งถึงใน ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545 : 138) 

1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
2. ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนอยูน่านพอสมควร 
3. เจตคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือบอกลกัษณะดี-ไม่ดี  ชอบ-ไม่ชอบ 
4. ทศันคติท าใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของทศันคติ 
5. ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัส่ิงของ บุคคลกบั

สถานการณ์ นัน่คือทศันคติยอ่มมีท่ีหมายนัน่เอง 
องค์ประกอบของทัศนคติ   
 องคป์ระกอบของทศันคติมีผูเ้สนอความคิดไว ้3 แบบ  คือ  ทศันคติแบบ  3  องคป์ระกอบ  
ทศันคติแบบ  2  องคป์ระกอบ และ  ทศันคติแบบ  1 องคป์ระกอบ (อา้งถึงในแพรภทัรา เขียวชะอุ่ม 
,2546) ดงัน้ี 
 1.  ทศันคติมี 3  องคป์ระกอบ  แนวคิดน้ีจะระบุวา่  ทศันคติมี  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1) 
องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component)  ประกอบดว้ยความเช่ือ  ความรู้  ความคิดและ
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ความคิดเห็น  2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component)  หมายถึงความรู้สึก
ชอบ - ไม่ชอบ  หรือท่าทางท่ีดี – ไม่ดี  3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component)  
หมายถึง  แนวโนม้หรือความพร้อมท่ีบุคคลจะปฏิบติั  มีนกัจิตวทิยาท่ีสนบัสนุนการแบ่งทศันคติ
ออกเป็น  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  Kretch, Crutchfield , Pallacheyและ Triandis 
 2.  ทศันคติมี 2  องคป์ระกอบ  แนวคิดน้ีจะระบุวา่  ทศันคติมี  2  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  1) 
องคป์ระกอบดา้นปัญญา (Cognitive Component) 2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 
(Affective Component) มีนกัจิตวทิยาท่ีสนบัสนุนการแบ่งทศันคติออกเป็น  2  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  
Katz และ Rosenberg  
 3.  ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว  แนวคิดน้ีจะระบุวา่  ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว คือ  
อารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  นกัจิตวทิยาท่ีสนบัสนุน
แนวคิดน้ี  ไดแ้ก่  Bem, Fishbein และ AjzenInsko 
 Sharon และ Saul (2539: 370) กล่าววา่ ทศันคติ  ประกอบดว้ย3  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือเชิง
การประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือ จินตนาการ และการจ า 
 2.  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกใน
ทางบวก หรือลบ หรือทั้งทางบวก และลบต่อเป้าหมาย 
 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ของ
พฤติกรรม หรือ แนวโนม้ของการแสดงออกต่อเป้าหมาย 
 Gibson (2543: 103)  กล่าววา่ ทศันคติ  เป็นส่วนท่ียดึติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา  
ซ่ึงบุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยูแ่ลว้  ทางดา้นความรู้สึก  ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึง  โดย
ท่ีองคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั และกนั  ซ่ึงหมายความวา่  การเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบหน่ึงท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง ซ่ึงทศันคติ  3  องคป์ระกอบ  
มีดงัน้ี 
 1.  ความรู้สึก (Affective) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก  ของทศันคติ  คือ  การ
ไดรั้บการถ่ายทอด  การเรียนรู้มาจากพอ่  แม่  ครู หรือกลุ่มของเพื่อนๆ 
 2.  ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) องคป์ระกอบดา้นความรู้  ความเขา้ใจของทศันคติจะ
ประกอบดว้ย  การรับรู้ของบุคคล  ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล  หมายถึง  กระบวนการคิด  
ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใชเ้หตุผล และตรรกะ  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความรู้ ความเขา้ใจ  คือ  ความเช่ือ
ในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตวัเองประเมิน  ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีจะ
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แสดงออกมาจากความประทบัใจในการชอบหรือไม่ชอบ  ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อส่ิงของ หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 3.  พฤติกรรม (Behavioral ) องคป์ระกอบดา้นความรู้  ความเขา้ใจของทศันคติจะหมายถึง 
แนวโนม้หรือความตั้งใจ (intention) ของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอยา่งหรือท่ีจะกระท า (ประพฤติ)  
บางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ในทางใดทางหน่ึง  เช่น  เป็นมิตร  ใหค้วามอบอุ่น  
กา้วร้าว  เป็นศตัรู  เป็นตน้  โดยท่ีความตั้งใจน้ีอาจจะถูกวดั  หรือประเมินออกมาได ้  จากการ
พิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรมของทศันคติ 
 Schermerhorn(2000: 76)  กล่าววา่ ทศันคติ  ประกอบดว้ย   3  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component)  คือ  ทศันคติท่ีจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และขอ้มูลท่ีบุคคลคนหน่ึงมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดของคน  หรือส่ิงของ และขอ้สรุปท่ีบุคคลไดมี้ต่อบุคคลหรือส่ิงของนั้นๆ  
เช่น  งานของฉนัขาดความรับผดิชอบ  เป็นตน้ 
 2.  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ  ความรู้สึกเฉพาะอยา่ง 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่วนบุคคล  ซ่ึงไดจ้ากส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีเกิดก่อนท าให้เกิดทศันคตินั้นๆ  
เช่น  ฉนัไม่ชอบงานของฉนั  เป็นตน้ 
 3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ  ความตั้งใจท่ีจะประพฤติ
ในทางใดทางหน่ึง  โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทศันคติของบุคคล  
เช่น  ฉนัก าลงัไปท างานของฉนั  เป็นตน้ 
 หน้าที่ของทศันคติ 
 Loudon  และ  Della  Bitta(2536: 425)  ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของทศันคติท่ีส าคญั 4 ประการ  
ดงัน้ี (อา้งถึงใน แพรภทัร  ยอดแกว้, 2554)   
 1.  หนา้ท่ีในการปรับตวั  (Adjustment  function)  ทศันคติช่วยใหเ้ราปรับตวัเขา้หาส่ิงท่ีท า
ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจหรือไดร้างวลัขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่ปรารถนา  ไม่พอใจหรือให้
โทษ  นัน่คือยดึแนวทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษใหเ้กิด
นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงช่วยในการปรับตวัของแต่ละบุคคลใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เพื่อใหบุ้คคล
เหล่านั้นเกิดความพอใจ  คือ  เม่ือเราเคยมีประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก่อน  และเราไดป้ระสบ
กบัส่ิงนั้นอีก  เราจะพฒันาการตอบสนองของเราในทิศทางท่ีเราตอ้งการ   
 2.  หนา้ท่ีในการป้องกนัตน  (Ego – defensive function) ทศันคติช่วยปกป้องภาพลกัษณ์
แห่งตน (ego or self image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นกลไกท่ี
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ป้องกนัตนเอง  ใชใ้นการปกป้องตวัเองโดยการสร้างความนิยมนบัถือตนเอง  หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีไม่
พอใจ  หรือสร้างทศันคติข้ึนมาเพื่อรักษาหนา้   
 3. หนา้ท่ีในการแสดงออกของค่านิยม  (Value  expressive function)    ในขณะท่ีทศันคติท่ี
ปกป้องตนเอง  ไดส้ร้างข้ึนเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเอง  หรือเพื่อปิดบงัทศันคติท่ีแทจ้ริง
ไม่ใหป้รากฎ แต่    ทศันคติท่ีท าหนา้ท่ีแสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของ
ตนเองท าหนา้ท่ีใหบุ้คคลแสดงค่านิยมของตนเอง  เป็นการแสดงออกทางทศันคติท่ีจะสร้างความ
พอใจใหก้บับุคคลท่ีแสดงทศันคตินั้นออกมา  เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพื้นฐานท่ีแต่ละบุคคล
พอใจ  
 4.  หนา้ท่ีในการแสดงออกถึงความรู้  (Knowledge function) มนุษยต์อ้งการเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุต่างๆรอบขา้ง  ดงันั้น  จึงตอ้งแสวงหาความมัน่คง  ความหมาย  ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น 
ทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีใชป้ระเมิน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และเป็นมาตรฐานเพื่อ
เปรียบเทียบ หรือเป็นขอบเขตแนวทางส าหรับอา้งอิงเพื่อหาทางเขา้ใจ  ใหส้ามารถเขา้ใจโลกและ
ส่ิงแวดลอ้มไดง่้ายข้ึน เพราะคนเราไดรั้บรู้แลว้คร้ังหน่ึงก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านั้น ไวเ้ป็นส่วนๆ  
เม่ือเจอส่ิงใหม่จะน าประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเป็นกรอบอา้งอิงวา่ส่ิงใดควรรับรู้  ส่ิงใดควร
หลีกเล่ียง  ซ่ึงทศันคติช่วยใหค้นเราเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา โดยเราสามารถตีความ หรือ
ประเมินค่าส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราได ้  

การก่อตัวของทศันคติ (The  Formation  of  Attitude) 
 แพรภทัร  ยอดแกว้ ไดก้ล่าวถึงการเกิดทศันคติแต่ละประเภทนั้น  จะก่อตวัข้ึนมาและ
เปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั   ซ่ึงในความเป็นจริง  ปัจจยัต่าง ๆ ของการ
ก่อตวัของทศันคติ  ไม่ไดมี้การเรียงล าดบัตามความส าคญัแต่อยา่งใด  ทั้งน้ีเพราะแต่ละปัจจยัมี
ความส าคญัมากกวา่ข้ึนอยูก่บัการอา้งอิงเพื่อก่อตวัเป็นทศันคตินั้น  บุคคลดงักล่าวไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไปอยา่งไร  ซ่ึง Newsom  และ  Carrell   ได้
กล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติ   และอธิบายวา่  การเกิดทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั  
ไดแ้ก่ 
 1.  พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบ้ืองหลงัทางประวติัศาสตร์  (Historical  Setting)  
หมายถึง  ลกัษณะทางดา้นชีวประวติัของแต่ละคน  ไดแ้ก่  สถานท่ีเกิด  สถานท่ีเจริญเติบโต  
สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองท่ีผา่นมาจะเป็นตวัหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล   
และเป็นปัจจยัน าไปสู่การเกิด    ทศันคติของคนนั้น ๆ 
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 2.  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  (Social  environment)  ไดแ้ก่  การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีต่อ
กนั และกนั  เช่น  การเปิดรับข่าวสาร  กลุ่ม และบรรทดัฐานของกลุ่ม  สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคล และประสบการณ์ 
 3.  กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ  (Personality  Process)  และส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาก่อน  
(Predispositions)  เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทศันคติของแต่ละบุคคล   
 การก่อตวัของทศันคติ ซ่ึงสามารถเกิดไดจ้าก 2 ปัจจยัคือ (อา้งถึงใน นพมาศ  อุง้พระ,2553: 
308) กล่าว 

1. สังคมประกิต (Socialization) 
 ส่ิงแรกท่ีสร้างทศันคติคือสังคมประกิต  (Socialization) เราถูกพอ่แม่ผูใ้หญ่สอนทั้งดว้ย
ค าพูดและการกระท าใหมี้ทศันคติบางอยา่ง พอ่แม่รังเกียจสีผวิหรือดูถูกคนจนมกัจะมีลูกท่ีมีทศันคติ
อยา่งนั้นดว้ย การไดฟั้งค าสอน การเห็นตวัอยา่ง สร้างทศันคติไดใ้นเด็ก เด็กจะเป็นเหมือนพอ่แม่
และบุคคลส าคญัในชีวติ ยกเวน้เม่ือโตข้ึนไดรั้บอิทธิพลหรือประสบการณ์อ่ืนคา้นกบัประสบการณ์
เดิมท่ีเคยเรียนรู้มา เช่น เคยรังเกียจสีผวิแต่บงัเอิญเพื่อนมีผวิสีและพบวา่เพื่อนฉลาดและขยนั ไม่ดอ้ย
ปัญญาและข้ีเกียจเหมือนการเหมารวมของพอ่แม่หรือสังคมเคยบอก เพื่อนเป็นคนดีและน่าคบ 
โดยทัว่ไปทศันคติจากกระบวนการสังคมประกิต คือ จากการอบรม กล่อมเกลา และการเติบโตใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอนให้เกิดการเรียนรู้ทศันคติท่ีคนรอบขา้งมีต่อส่ิงต่างๆ และเกิดการซึมซบัทศันคติ
เหล่านั้น 

2. เพียงไดพ้บเจอบ่อยๆ (Mere Exposure Effect) 
 ความหมายของปรากฏการณ์เพียงการไดพ้บเจอบ่อยๆ (The Mere Exposure Effect) คือ
แนวโนม้ท่ีบุคคลมกัจะชอบส่ิงท่ีไดพ้บเจอบ่อยๆ หลายๆ คร้ัง แต่มีขอ้ยกเวน้คือถา้เดิมทีไม่ชอบของ
บางอยา่ง การไดพ้บเจอบ่อยๆจะท าใหไ้ม่ชอบมากข้ึน ตรงกนัขา้มอาจท าใหช้อบนอ้ยลง อยา่งไรก็
ตาม ผลตรงขา้มของการพบเจอบ่อยๆ ก็เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั คือ การชอบกนัท าใหเ้กิดความคุน้เคยมาก
ข้ึน ซ่ึงความคุน้เคยท าใหก้ารยอมรับง่ายข้ึนดว้ย 
 จ าลอง เงินดี(2552:82) กล่าววา่ทศันคติเป็นเร่ืองของการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงแหล่งก าเนิดทศันคติท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. วฒันธรรม (Culture)  คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีแต่ละคนยอมรับในสังคมเก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเมตตากรุณาและค่านิยมในสังคมนั้นๆ  

2. ครอบครัว (Family) มีอิทธิพลสูงสุดเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมข้ึนและถ่ายทอดทศันคติ 
ภายในครอบครัวจะมีขบวนการเลียนแบบในรูปของการ Socialization โดยเด็กจะจดจ า
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ทศันคติส่วนใหญ่ของพ่อแม่ ดงันั้นเม่ือโตข้ึนเด็กจะมีทศันคติและบุคลิกภาพท่ีคลา้ยกบัพอ่
แม่นัน่เอง 

3. กลุ่มเพื่อน (Peers) กลุ่มเพื่อนเร่ิมตั้งแต่กลุ่มเพื่อนเล่นตอนเด็กๆ กลุ่มเพื่อนใน
สถาบนัการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวทิยาลยัและรวมไปถึงกลุ่มท างาน ท่ีมีลกัษณะ
ต่างๆ ทดัเทียมกนัทางสังคม เม่ือเด็กโตข้ึนกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลเพิ่มมากข้ึน ต่อทศันคติ
ของเขา และค่อยๆกลายเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุดในดา้นความคิดเห็นและการกระท า 

4. ส่ือมวลชน (Mass Media) ประกอบดว้ย วทิย ุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนงัสือ 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสารต่างๆ โดยมีเป้าหมาย คือ ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้
และโฆษณาเพื่อพยายามเปล่ียนทศันคติใหไ้ปยอมรับหรือนิยมต่อส่ิงต่างๆ 

5. ประสบการณ์ส่วนตวั (Specific Experience)  ของแต่ละบุคคลท่ีไดรั้บยอ่มแตกต่าง
กนัออกไป บางคนไดพ้บเห็นกนับ่อยๆ ก็เป็นช่องทางก่อเกิดทศันคติท่ีดีต่อกนัได ้ แมจ้ะ
เป็นคนต่างถ่ินหรือต่างชาติก็ตาม  
ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท คือ (อา้งถึงใน ดารณี, 2542: 43) 

 1.  ทศันคติในทางบวก  (Positive  Attitude)  คือ  ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีหรือ
ยอมรับ  ความพอใจ  เช่น  นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา  เพราะวชิาการโฆษณาเป็นการ
ใหบุ้คคลไดมี้อิสระทางความคิด 
 2.  ทศันคติในทางลบ  (Negative Attitude)   คือ  การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ  ไม่ดี  ไม่ยอมรับ  ไม่เห็นดว้ย  เช่น  นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตว ์  เพราะ
เห็นวา่ทารุณสัตว ์
 3.  การไม่แสดงออกทางทศันคติ  หรือมีทศันคติเฉยๆ  (Negative Attitude)   คือ มีทศันคติ
เป็นกลางอาจจะเพราะวา่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ หรือ เราไม่มีแนวโนม้ทศันคติอยูเ่ดิม
หรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อตูไ้มโครเวฟ 
เพราะเราไม่มีความรู้เก่ียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 
 จะเห็นไดว้า่การแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็น
ความคิดและความรู้สึก  จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 

ทศันคติกบัพฤติกรรม 
 ซิมบาร์โด นกัจิตวทิยาสังคมผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงในปัจจุบนัไดส้รุปวา่ เง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้รา
สามารถใชท้ศันคติท านายพฤติกรรมไดอ้ยา่งค่อนขา้งถูกตอ้งมีอยู ่3 ประการ คือ (อา้งถึงใน สิทธิ
โชค วรานุสันติกูล, 2547 : 125) 



 18 
 

 

 ประการท่ี 1 ทศันคติต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมนั้นตอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น 

ทศันคติท่ีมีต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นธรรมชาติไม่อาจจะเป็นตวัท านายพฤติกรรมการเขา้ร่วม

โครงการปลูกตน้ไมข้องหน่วยราชการ แต่ทศันคติต่อโครงการปลูกตน้ไมข้องหน่วยราชการแห่ง

หน่ึงสามารถเป็นตวัท านายพฤติกรรมการเขา้ร่วมปลูกตน้ไมต้ามโครงการดงักล่าว 

 ประการท่ี 2 ทศันคติเป็นแนวคิดท่ีท าใหม้องเห็นทิศทางของพฤติกรรมในวงกวา้ง เช่น 
ทศันคติต่อพุทธศาสนาอาจจะไม่สามารถน ามาท านายพฤติกรรมไปวดัเป็นประจ าได ้ แต่สามารถจะ
ท านายแผนของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้วดัโดยรวมๆได ้ เช่น การท าบุญบา้น การร่วม
กิจกรรมท่ีวดัจดัข้ึน เป็นตน้วา่ งานร่ืนเริง งานกฐิน ฯลฯ ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อพุทธศาสนา ก็
หมายความวา่มีโอกาสสูงท่ีจะตอ้งมีพฤติกรรมต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ 
 ประการท่ี 3  ทศันคติต่อส่ิงใดท่ีเด่นชดัและหนกัแน่นสามารถท่ีจะเป็นตวัท านาย
พฤติกรรมได ้ เช่น ทศันคติของคนท่ีมีต่อนกัการเมือง มีบ่อยคร้ังท่ีเราจะพบไดว้า่ คนบางคนมี
ทศันคติดา้นบวกต่อนกัการเมืองบางคนเป็นอยา่งมาก พวกเขาจะเห็นดว้ยทั้งนั้นไม่วา่นกัการเมือง
คนนั้นจะท าอะไร 

ทฤษฎกีารวดัทัศนคติ 
วธีิวดัทศันคติแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ  (อา้งถึงใน ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545 : 

150-152) 

1. วธีิวดัทางตรง (Directive Technique) ไดแ้ก่ 

1.1 วธีิการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการวดัทศันคติโดยตรง โดยการ

สอบถามผูท่ี้ตอ้งการวดัทศันคติ ซ่ึงเป็นการวดัท่ีใชเ้วลามาก เพราะตอ้งวดัทศันคติของ

แต่ละบุคคล 

1.2 ใชแ้บบสอบถาม (Questionaires) เป็นการวดัทศันคติท่ีสามารถท าไดค้ร้ัง

ละหลายๆคน ส้ินเปลืองเวลานอ้ย แบบสอบถามท่ีใชว้ดัทศันคติมี Scale หลายแบบ คือ 

1.2.1 Thurstone Scale   เป็นแบบสอบถามซ่ึง

ประกอบดว้ยประโยคต่างๆ หลายประโยค แต่ละประโยคจะมีค่าของ

สเกล Scale Value ของแต่ละประโยค มีค่าตั้งแต่ 1-11 พร้อมทั้งจุด

ทศนิยมและจะติดไปกบัประโยคนั้นตลอด  หาก Scale Value ต ่า แสดง

ถึงทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงท่ีประโยคไดถ้าม และ Scale Value สูง มี

ความหมายในทางตรงกนัขา้ม 
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1.2.2 Likert Scale เป็นแบบสอบถามท่ีเป็นประโยคและมี

หวัขอ้ให้เลือก คือ เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และ

ไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก ทศันคติทางบวกจะไดค้ะแนนมาก ทศันคติทางลบ

จะไดค้ะแนนนอ้ย ถา้น าแต่ละขอ้มารวมกนัและหาค่าเฉล่ียท าใหท้ราบ

ถึงทศันคติได ้ 

  ตวัอยา่ง ชาวนาเป็นบุคคลท่ีน่าสงสาร (ประโยค Positive) 

ขอ้เลือก      คะแนน 

เห็นดว้ยอยา่งมาก 4 

เห็นดว้ย 3 

ไม่แน่ใจ 2 

ไม่เห็นดว้ย 1 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 0 

 ในกรณีท่ีเป็นลบ หรือในทางไม่ดี จะตอ้งกลบัค่าคะแนน 

  นิโรธเป็นคนเกียจคร้าน (ประโยค Nagative) 

ขอ้เลือก      คะแนน 

เห็นดว้ยอยา่งมาก 4(0) 

เห็นดว้ย 3(1) 

ไม่แน่ใจ 2(2) 

ไม่เห็นดว้ย 1(3) 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 0(4) 

1.2.3 Semantic Differntial Scale เป็นมาตราส่วนท่ีใช้

หลกัวดัความแตกต่างทางดา้นความหมาย เช่น ค าวา่ สวย รวย น่าเกลียด 

จน ฯลฯ ซ่ึงเป็นค าคุณศพัทท่ี์มีความหมายโดยตรง (Denotative 

Meaning) จะใชค้  าคุณศพัทท่ี์มีความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

เช่น ค าวา่ เร็ว-ชา้ ร้อน-เยน็ ฯลฯ คือใชส้ าหรับวดัสังกปัต่างๆ โดยทัว่ไป 

ตวัอยา่ง 
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 1 2 3 4 5 6 7  

ดี 
สวย 
เร็ว 
ท่ือ 

7 
7 
7 
7 

6 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

เลว 
น่าเกลียด 

ชา้ 
คม 

ภาพที ่2 แสดงตวัอยา่งวธีิการวดัทศันคติแบบ Semantic Differential Scale 
ท่ีมา : ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร,จิตวทิยาสังคม ทฤษฎีและการปฏิบติัการ(กรุงเทพมหานคร :สุวริียาสาส์

,2545),151. 

2. วธีิวดัทางออ้ม(Indirective Technique) ไดแ้ก่ 

2.1 ใหอ่้านแลว้ต่อความหมาย (Sentence Completion) เป็นวธีิวดัทศันคติ

ทางออ้มแบบหน่ึง ซ่ึงผูถู้กวดัในเร่ืองใดๆ จะไม่รู้ตวัวา่ถูกวดัอะไร ตวัอยา่งการวดั

ทศันคติต่อครอบครัว 

คุณแม่ของฉนั............................ 

คุณพอ่ของฉนัได.้...................... 

บา้นของฉนั...............................ฯลฯ 

2.2 ใหห้าค ามาสัมพนัธ์ (Word Association) เป็นวธีิวดัทศันคติทางออ้มอยา่ง

หน่ึงโดยใหผู้ถู้กวดัทศันคติต่อค าต่างๆ เม่ือเห็นค าเหล่านั้นและนึกถึงอะไร แลว้ใหเ้ขียน

ลงไปคู่กบัค าๆนั้น ตวัอยา่ง 

แม่.......พอ่.........นอ้ง.........พี่ 

2.3 การผกูเร่ืองจากภาพ (Story Telling) เป็นวธีิวดัทศันคติทางออ้มอีกแบบ

หน่ึงโดยใหผู้ท่ี้เราตอ้งการวดัดูภาพทีละภาพ ผูท่ี้ถูกวดัจะเอาประสบการณ์ต่างๆ ของคน

มาผกูโยงกบัภาพเหล่านั้น ท าใหเ้ราทราบทศันคติของเขาได ้วธีิน้ีไดแ้ก่ T A T วธีิหยด

หมึก( Ink Plot )ของรอร์ชาร์ด 

3. ศึกษาจากส่ิงอ่ืนโดยไม่ตอ้งติดต่อกบับุคลท่ีเราจะวดั (Unobtrusive Technique) 

เป็นวธีิวดัทศันคติท่ีต่างออกไปจากทั้งวธีิวดัทางตรงและทางออ้ม เพราะวธีิวดัแบบน้ี เรา

ไม่ตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เราจะวดัเลย เช่น 

3.1 การวดัความสึกกร่อน (Erosion Measure) 

แม่ 
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3.2 การวดัส่ิงท่ีสะสมซ่ึงถูกทิ้งไวเ้บ้ืองตน้ (Trace Measure) เช่น รอยเทา้ ขวด 

กน้บุหร่ี รอยมือ ฯลฯ 

3.3 ดูจากหลกัฐานต่างๆ ท่ีเป็นเอกสารหรือขอ้เขียนต่างๆ (Archive) ซ่ึงวธีิวดั

แบบน้ีเป็นวธีิท่ีใหค้่าออกมาไม่แน่นอน ควรจะใชค้วบคู่กบัวธีิวดัแบบอ่ืนๆ 

 จากแนวคิดเร่ืองทศันคติท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทศันคติ  ประกอบดว้ย   3 
องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั   คือ องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ องคป์ระกอบดา้นความ
เช่ือมัน่  และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ตามแนวความคิดของ Gibson ซ่ึงเช่ือวา่ ทศันคติ คือ ตวั
ตดัสินพฤติกรรมเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะท่ีจะส่งผลต่อการตอบสนองของ
บุคคลนั้นๆต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดนสามารถเรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ (อา้ง
ถึงใน ธีระพร อุวรรณโน, 2529 ) ผูว้จิยัจึงน าองคป์ระกอบเหล่าน้ีไปใชเ้ป็นตวัแปรตน้ดา้นทศันคติ
ของบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของบุคคลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท า
ประกนัชีวขิองลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค(Marketing Black Box) 

เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เขา้มาในความรู้สึกนึกคิด 
ก่อนท่ีมีการตอบสนองส่ิงกระตุน้ หรือการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ ผูบ้ริโภคจะรับส่ิง
กระตุน้นั้นเขา้สู่ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูบ้ริโภคแต่ละคน โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัทางวฒันธรรมและปัจจยัทางสังคม และปัจจยัภายในคือปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัทางจิตวทิยา โดยทั้งสองปัจจยัดงักล่าวจะท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค (Buying decision process) (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2547:71) 
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ภาพที ่3 โมเดลกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : วทิวสั รุ่งเรืองผล, หลกัการตลาด (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546),56. 

ปัจจัยภายนอก 

1.1 ปัจจัยด้านวฒันธรรม  เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนัออกมา ปัจจยัทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 

1.1.1 วฒันธรรม (Culture) หมายถึง สัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ ได้

สร้างข้ึนและยอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ในฐานะท่ีเป็นตวัก าหนด

พฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมนั้นๆ การเขา้ใจวฒันธรรมเป็นพื้นฐานของ

ความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสังคม ซ่ึงการเขา้ใจวฒันธรรมการ

บริโภคของผูบ้ริโภคภายใตว้ฒันธรรมหน่ึงๆท่ีมีผลต่อรูปแบบการตดัสินใจ

ซ้ือและการยอมรับผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ 
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1.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของกลุ่มคนหน่ึงๆ ซ้ึงอาจมี

ความแตกต่างไปตามเช้ือชาติ ศาสนา หรือลกัษณะภูมิประเทศ ท่ีมีลกัษณะ

แตกต่างจากวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น ความแตกต่างภายใน

วฒันธรรมของสังคมโดยรวมน้ี จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหรู้ปแบบและกรับวน

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนัไป ซ่ึงมีผลต่อการออกแบบ

และก าหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเ้ป็นท่ียอมรับและไม่ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อวฒันธรรมยอ่ยต่างๆเหล่าน้ี 

1.1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) คือ ลกัษณะการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามการ

ก าหนดของตวัแปรต่างๆไดแ้ก่ 

1.1.3.1 อาชีพ (Occupation) บุคคลท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้หรือ

บริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนัตามอาชีพของตน เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะซ้ือ

สินคา้ราคาแพง เป็นตน้ 

1.1.3.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) บุคคลท่ีมีรายไดท่ี้

แตกต่างกนัหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการ

ซ้ือท่ีแตกต่างกนั การออมและการซ้ือสินทรัพยต่์างๆก็จะต่างกนั ผูท่ี้มี

สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาสูง ส่วนผูท่ี้มี

รายไดป้านกลาง จะนิยมซ้ือสินคา้ท่ีค  านึงถึงความคุม้ค่าเป็นหลกั เป็นตน้ 

1.2 ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factors) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคเพราะผูบ้ริโภคทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงไม่อาจหลีกเล่ียงอิทธิพล

จากปัจจยัเหล่าน้ีได ้ซ่ึงปัจจยัทางสังคมสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference group) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการให้

ค  าปรึกษา หรือแนะน าบุคคลอ่ืนๆ ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะค านึงถึง

ความสัมพนัธ์กนัในกลุ่มดว้ย โดยกลุ่มอา้งอิงมีหลายรูปแบบดงัน้ี 

1.2.1.1 กลุ่มสมาชิก (Membership group) เป็นกลุ่มท่ีมีการรวมกลุ่มเพื่อ

ผลประโยชน์บางอยา่ง ซ่ึงมี 2 กลุ่มยอ่ย คือ 

- กลุ่มปฐมภูมิ (Primary group) เป็นกลุ่มท่ีทุกคนเป็นสมาชิก

ตั้งแต่เร่ิมแรก และด าเนินสมาชิกภาพอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

ครอบครัว เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 
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และเป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ แต่จะมีอิทธิพลท าใหเ้กิด

ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือเป็นแหล่งขอ้มูลในการซ้ือสินคา้ 

- กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) เป็นกลุ่มท่ีมีการรวมตวักนั

อยา่งเป็นทางการ เป็นตั้งใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโดยตรงเพื่อ

ผลประโยชน์ทางการคา้ การควบคุมและอ านาจการต่อรอง 

เช่น กลุ่มวชิาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน ชมรม เป็นตน้ 

1.2.1.2 กลุ่มทะเยอทะยาน (Aspiration group) เป็นกลุ่มท่ีทุกคนใฝ่ฝันอยากจะ

เป็น หรือเขา้ร่วมเป็นสมาชิก เช่น กลุ่มนางแบบนายแบบ เป็นตน้ การน า

กลุ่มทะเยอทะยานมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา จะเป็นตวักระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการไดม้ากข้ึน 

1.2.1.3 กลุ่มหลีกเล่ียง (Dissociative group) เป็นกลุ่มท่ีบางคนไม่อยากเก่ียวขอ้ง

ดว้ย แต่กลุ่มน้ีอาจจะเป็นกลุ่มทะเยอทะยานของคนบางคนดว้ย 

1.2.1.4 ผูน้ าความคิดเห็น(Opinion leader) เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ 

ภายในกลุ่ม โดยเป็นผูใ้หค้  าแนะน าใหข้อ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้นั้น ดงันั้นการรับรู้ของผูน้ าความคิดและมุมมองในแง่บวกต่อสินคา้

ก็จะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ในแง่บวกไปดว้ย 

1.2.2 ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค เพราะครอบครัวเป็นกลุ่มท่ีทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกโดยไม่อาจ

หลีกเล่ียงได ้ เม่ือสมาชิกในครอบครัวจะซ้ือสินคา้และบริการ สมาชิกใน

ครอบครัวคนอ่ืนๆก็จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในบทบาทท่ีแตกต่างกนั 

1.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) บทบาท คือ ส่ิงท่ีบุคคลแสดง

ออกมาไดห้ลายแบบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั และสถานภาพ เป็นสถานะ

ท่ีบุคคลด ารงต าแหน่งอยูท่ี่สามารถวดัความแตกต่างของบทบาทได ้

ปัจจัยภายใน 

1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มของผูบ้ริโภค นัน่คือ ผูบ้ริโภค

มีอายแุละขั้นวงจรในการด ารงชีวติ รายได ้อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการ
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ด ารงชีวิต บุคลิกภาพ ความเช่ือส่วนตวัท่ีแตกต่างกนัจึงท าใหแ้สดงพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนัออกมา 

1.3.1 อายแุละขั้นในวงจรการด ารงชีวติ (age and stage in the life cycle) การซ้ือสินคา้

เพื่อการบริโภคเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคน เพียงแต่ในแต่ละคนจะมีความ

แตกต่างในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั 

และในแต่ละช่วงชีวติต่างก็มีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนัตาม

วงจรชีวิตของครอบครัว 

1.3.2 อาชีพ (Occupation) บุคคลท่ีมีอาชีพต่างกนั จะซ้ือสินคา้หรือบริโภคสินคา้ท่ี

แตกต่างกนัตามอาชีพของตน เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะซ้ือสินคา้ราคาแพง 

เป็นตน้ 

1.3.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) บุคคลท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่าง

กนัหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกต่างกนั การออมและการซ้ือสินทรัพยต่์างๆก็จะต่างกนั ผูท่ี้มีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาสูง ส่วนผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง 

จะนิยมซ้ือสินคา้ท่ีค  านึงถึงความคุม้ค่าเป็นหลกั เป็นตน้ 

1.3.4 รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบการด ารงชีวิตของบุคคลท่ีแสดง

ออกมาใน 3 รูปแบบ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยบุคคล

ท่ีมาจากวฒันธรรมยอ่ยเดียวกนัอาจจะมีรูปแบบการด ารงชีวติท่ีแตกต่างกนัได ้

อนัเน่ืองมาจากการมีกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

1.3.5 บุคลิกภาพและความเช่ือในความคิดของตนเอง (Personal and self-concept) 

โดยบุคลิกภาพ คือ ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาตามปกติเป็นนิสัยท่ีบุคคลอ่ืน

สามารถมองเห็นได ้ความเช่ือในความคิดของตนเอง คือ ความเช่ืองของแจ่ละ

บุคคลตามส่ิงท่ีไดรั้บรู้หรือผา่นประสบการณ์มา 

1.3.6 การพูดปากต่อปาก (Word of Mouth) คือ การบอกต่อกนัไประหวา่งผูบ้ริโภค

เก่ียวกบัประสบการณ์หรือส่ิงท่ีไดเ้คยไดย้นิมา ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในดา้นดีและไม่ดี 
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1.4  ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา(Psychology factors) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
ต่อการ   ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และจะจดัเป็นปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้น
สังคมดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 กลุ่ม คือ  
1.4.1 แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจท าหนา้ท่ีในการกระตุน้และเปล่ียนแปลงความ 

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้ป็นการตดัสินใจซ้ือ ดว้ยการช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็น
และอรรถประโยชน์ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บหากใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้น
แรงจูงใจจึงหมายถึงแรงกระตุน้ท่ีผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคเกิดการกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึง  

1.4.2 การรับรู้ (Perception) คือ วิธีการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล หรือเป็นกระบวนการ
ใน การแปลความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มภาบนอก ซ่ึงจะมี 
กระบวนการในการรับรู้ดงัน้ี คือ  

1.4.2.1     การเลือกเปิดรับส่ือ เกิดข้ึนขณะท่ีผูบ้ริโภคเลือกวา่จะคน้หาขอ้มูลดว้ย
ตนเองหรือไม่ จากส่ิงกระตุน้หรือส่ิงต่างๆท่ีมีอยูม่ากมายหลายดา้น 

1.4.2.2 การเลือกท่ีจะสนใจ เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะมุ่งความสนใจต่อส่ิงท่ี
กระตุน้โดยไม่สนใจส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

1.4.2.3  การเลือกท่ีจะเขา้ใจ เป็นการแปลความหมายพื้นฐานจากดา้นทศันคติ 
ความเช่ือ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

1.4.2.4 การเลือกจดจ าขอ้มูล ผูบ้ริโภคจะไม่จดจ าขอ้มูลทั้งหมดท่ีพวกเขาไดเ้ห็น 
ไดย้นิ หรือไดอ่้านมา แมว้า่จะมีการสนใจและท าความเขา้ใจอยูก่่อนแลว้ 

 
 
ภาพที ่4 กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้ 
ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, หลกัการตลาด (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพท์อ๊ป,2547),80. 
 

1.4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาของแต่ละคน โดยไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อนัเกิดมาจากการตอบสนองโดยสัญชาตญาณ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎี “ส่ิงกระตุน้การตอบสนอง” ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้ของ
มนุษยเ์กิดข้ึนจากการท่ีมนุษยรั์บส่ิงกระตุน้และการตอบสนองจากส่ิงกระตุน้
นั้น 

1.4.4 ทศันคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเชิงการ
ประเมิน เช่น ความชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซ่ึงมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

 
ภาพที ่5 ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 
ท่ีมา : วทิวสั รุ่งเรืองผล, หลกัการตลาด(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2546),56. 
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ภาพที ่6 โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, หลกัการตลาด(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพท์อ๊ป, 2547), 70. 

ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ (2546 : 219) กล่าววา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(Buyingdecision process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจากการส ารวจรายงาน

ของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือพบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 

การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและ 
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ภายนอกเช่นความหิวความกระหายความตอ้งการทางเพศความเจบ็ปวดฯลฯซ่ึงรวมถึงความตอ้งการ

ทางร่างกาย (Physiological needs)      ความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนาอนัเป็นความตอ้งการ

ทางดา้นจิตวทิยา (Psychological needs)   ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิง 

กระตุน้บุคคลจะเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท าใหเ้ขารู้วา่จะ

ตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร 

นกัการตลาดในขั้นกระตุน้ความตอ้งการมี 2 ประการดงัน้ี 

1.1เขา้ใจส่ิงกระตุน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 

1.2แนวความคิดการกระตุน้ความตอ้งการช่วยใหน้กัการตลาดร าลึกไดเ้สมอวา่

ระดบัความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

มากข้ึนแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกแหล่งขอ้มูล

ประกอบดว้ย 

2.1แหล่งบุคคล (Personal sources) ไดแ้ก่สมาชิกในครอบครัวญาติคนรู้จกั 

2.2แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ส่ือการโฆษณาพนกังานขายตวัแทน

การคา้การบรรจุภณัฑ์ 

2.3แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ไดแ้ก่การควบคุมการตรวจสอบการ

ใชสิ้นคา้ 

2.4แหล่งชุมชน (Public sources) ไดแ้ก่ส่ือมวลชนองคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 

2.5แหล่งทดลอง (Experimental sources) ไดแ้ก่หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพ

ผลิตภณัฑห์รือหน่วยวจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑป์ระสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค

ในการทดลองใชลิ้ตภณัฑ์ 

อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลจะแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆจากแหล่งการคา้ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนกัการตลาด

สามารถควบคุมการใหข้อ้มูลไดโ้ดยปกติขอ้มูลจากแหล่งการคา้ใหข้อ้มูลทัว่ๆไปแก่ผูซ้ื้อแต่ขอ้มูล

จากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อนกัการตลาดสามารถพิจารณาความส าคญั
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ของแหล่งขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริโภควา่รู้จกัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งไรและแหล่งขอ้มูลใดท่ีมีอิทธิพล

มากต่อผูบ้ริโภค 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลมาแลว้

จากขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆกระบวนการประเมิน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี 

3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 

3.2 ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่าง

กนันกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 

3.3 ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัสินคา้เน่ืองจากความเช่ือถือของ

ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกบัตรา

ผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 

3.4ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้โดยผา่นกระบวนการประเมินผล

เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เขาสนใจและเปรียบเทียบ

คุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราต่างๆ 

4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมาก

ท่ีสุดและปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ 3 ประการคือ

หลงัจากประเมินทางเลือกก่อนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือและเกิดการตดัสินใจซ้ือในการตดัสินใจซ้ือแต่

ละคร้ังผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นหรือไม่แทจ้ริงแลว้มี 3 ทางเลือกคือซ้ือสินคา้นั้นซ้ือ

สินคา้อ่ืนทดแทนหรือไม่ซ้ือเลย 

2. ถา้ซ้ือจะซ้ือยีห่อ้อะไร 

3. จะซ้ือท่ีไหน 

4. จะซ้ือจ านวนเท่าใด 

5. จะซ้ืออยา่งไร 
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นกัการตลาดจะตอ้งพยายามท่ีจะสร้างแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการใหเ้ร็วข้ึนซ่ึงสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการคือการใหผ้ลตอบแทนส่วนเพิ่มการสร้างความแตกต่าง

และการสร้างความมัน่ใจ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior)  ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อ

สินคา้หรือบริการแลว้พฤติกรรมหลงัการซ้ือบางอยา่งก็จะตามมาเช่นอาจซ้ือเพิ่มข้ึนหรืออาจ

ประเมินการซ้ือท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือไปแลว้ในหลายกรณีเม่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

ไปแลว้จะท าใหแ้รงดลใจท าใหเ้กิดการซ้ือสินคา้หรือบริการอีกอยา่งตามมาอยา่งไรก็ตามในบางคร้ัง

ผูบ้ริโภคยงัอาจประเมินการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือไปนั้นอีกคร้ังหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไปนั้น

สามารถแกปั้ญหาตามท่ีเขาตอ้งการไดจ้ริงตามค าโฆษณาหรือไม่ผลิตภณัฑน์ั้นตรงตามลกัษณะท่ี

คาดหวงัไวห้รือไม่หากผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจก็จะท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าเม่ือสินคา้หรือบริการนั้น

ใชห้มดไป และจะบอกกล่าวไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑเ์ดียวกนัต่อๆใน

ทางบวกและในทางตรงกนัขา้มหากไม่ไดรั้บความพอใจก็อาจจะหนัไปซ้ือผลิตภณัฑย์ี่หอ้อ่ืนตราอ่ืน

และจะบอกกล่าวไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆในทางลบ 

จากทฤษฎีความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค สรุปไดว้า่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ ผูว้จิยัไดน้ ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไปใชเ้ป็นตวัแปรตาม ตามแนวความคิด

ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย 

ความคุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั(2546) ไดอ้ธิบายถึงความคุม้ค่าของการท า

ประกนัชีวติดงัน้ี 

1. ด้านการลงทุน การท าประกนัชีวติก็เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนซ้ือหลกัทรัพย์

ชนิดหน่ึงเช่นกนั เน่ืองจากผูท้  าประกนัจะไดรั้บดอกผลเช่นเดียวกบัการฝากเงินใน

สถาบนัเงิน เพียงแต่มีวธีิการ เง่ือนไข และอตัรา ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ดี 

การประกนัชีวิตแมไ้ดผ้ลตอบแทนต ่ากวา่การลงทุนบางประเภท แต่ก็นบัวา่เป็น

รายไดท่ี้แน่นอน และเช่ือมัน่ไดว้า่ตน้ทุนไม่สูญหายไปดว้ย 
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2. ด้านการออม การท าประกนัชีวติ มีลกัษณะคลา้ยกบัเป็นการออมแบบก่ึงบงัคบั 

โดยเฉพาะการประกนัชีวติแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย ์ ซ่ึงผูป้ระกนัจะตอ้งมี

หนา้ท่ีในการจ่ายเบ้ียประกนัอยา่งสม ่าเสมอ และหากผูเ้อาประกนัไม่เสียชีวติเม่ือ

ครบระยะเวลาตามท่ีกรมธรรมก์ าหนดไวก้็จะไดเ้งินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ีย นบัไดว้า่

เป็นการออมเพื่อไวใ้ชย้ามชราก็ไดห้รือออมไวเ้พื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตร

หลาน นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างค่านิยมใหค้นรู้จกัประหยดัและมีความ

รับผดิชอบต่อครอบครัวอีกดว้ย 

3. ด้านการให้ความคุ้มครอง การท าประกนัชีวติจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใน

เร่ืองการเงิน รวมทั้งเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของครอบครัว เน่ืองจากอุบติัเหตุและ

การเสียชีวติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว  

4. ด้านความมั่นคง การประกนัชีวติสามารถช่วยสร้างความมัน่คงของรายไดใ้หแ้ก่ผู ้

เอาประกนัได ้ อาทิ ในกรณีการท าประกนัการเจบ็ป่วยหรือการประกนัอุบติัเหตุ ผู ้

เอาประกนัก็สามารถมีรายไดใ้นยามเจบ็ป่วย หรือมีรายไดส้ าหรับเล้ียงดูตนเอง ใน

กรณีทุพพลภาพโดยส้ินเชิงได ้ 

5. ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เน่ืองจากรัฐบาลไดใ้ห้การส่งเสริมธุรกิจประกนั

ชีวติ ดงันั้น ผูท่ี้ท  าประกนัชีวติก็สามารถน าเบ้ียประกนัชีวติไปลดหยอ่นในการ

ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัประชาชนหนัมาสนใจการท าประกนัชีวติเพิ่มข้ึน  

6. ด้านอ่ืนๆ การท าประกนัชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียมเงินไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เม่ือ

กรมธรรมค์รบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป ก็จะมีมูลค่าเงินสด หากผูเ้อา

ประกนัภยัมีความจ าเป็นทางดา้นการเงินก็สามารถขอกูเ้งินจ านวนหน่ึงตาม

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดไปใชใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่าได ้

จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัชีวติในเร่ืองของความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิต สรุปได้

วา่การท าประกนัชีวิตจะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่า ไดแ้ก่ ดา้นการลงทุน  ดา้นการออม ดา้นการใหค้วาม

คุม้ครอง  ดา้นความมัน่คง และดา้นการใชสิ้ทธิทางภาษี ผูว้จิยัไดน้ าความคุม้ค่าในดา้นต่างๆ ไปใช้

เป็นตวัแปรตน้ดา้นความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิต เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคุม้ค่าใน

การท าประกนัชีวิตต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการประกนัชีวติ 

จารุพร ไวยนนัท ์(2552) ไดอ้ธิบายถึง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัชีวิตไวด้งัน้ี 

ความหมายของการประกันชีวติ 

การประกนัชีวิต หมายถึง การท่ีบริษทัประกนัชีวติตกลงชดใชเ้งินจ านวนหน่ึงใหแ้ก่ผู ้

เอาประกนัชีวติ ผูรั้บประโยชน์หรือทายาท เม่ือผูเ้อาประกนัชีวติอยูห่รือตาย และครอบคลุมไปถึง

การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ โดยผูเ้อาประกนัภยั

ตกลงส่งเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัผูรั้บประกนัชีวติ 

การประกนัชีวิตเป็นวธีิการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจากการตายการ

สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชราโดยท่ีเม่ือบุคคลใดตอ้งประสบกบัภยั

เหล่านั้นก็ไดรั้บเงินเฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริษทั

ประกนัชีวติจะท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการน าเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดผ้ลประโยชน์ 

ความเส่ียงของบุคคล (Personal Risks) 

 การด ารงชีพอยูใ่นปัจจุบนัปัจเจกบุคคลมีความเส่ียงเก่ียวกบัตวัเอง (Personal Risk) หลาย

ประการดว้ยกนัคือ ความเส่ียงเก่ียวกบัชีวติ สุขภาพ การเกิดอุบติัเหตุ และการสูญเสียรายได ้การ

สูญเสียทรัพยสิ์น ความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงพอจดัไดเ้ป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสียชีวติ (Death) ก่อนเวลาอนัควร ซ่ึงมีผลท าใหผู้อ้ยูใ่นอุปการะ 

อาจไดรั้บความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรืออาจท าใหเ้จา้หน้ี

เดือดร้อนเพราะยงัไม่ไดรับช าระหน้ีครบก าหนด เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ (Accident) อนัมีผลท าใหอ้าจถึงขั้นเสียชีวติ หรือ

เขา้โรงพยาบาลเพื่อดูแลรักษา หรืออาจมีผลท าให้เกิดพิการตลอดชีวติ 

3. ความเส่ียงเก่ียวกบัการมีชีวติท่ียาวนาน (Long Live หรือ Old Age) ซ่ึงน าความ

เดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัว การมีอายท่ีุยาวนานอาจท าใหมี้ปัญหาเก่ียวกบั

สุขภาพ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเล้ียงตนเองโดยท่ีตนเองเกษียณแลว้หรืออยูใ่นวยัท่ีไดท้  างานแลว้ 

ซ่ึงหมายถึงบางคนอาจไม่มีรายไดอี้กเลยหลงัจากหยดุท างานแลว้ 
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4. ความเส่ียงเก่ียวกบัสุขภาพ (Health) หากสุขภาพไม่ดี จะมีผลต่อค่าใชจ่้ายในครอบครัว 

เช่น ตอ้งเขา้โรงพยาบาลบ่อย ตอ้งรักษาอยา่งต่อเน่ือง อาจไม่สามารถท างานไดอี้ก

ต่อไป 

5. ความเส่ียงเก่ียวกบัการสูญเสียรายได ้(Loss Of Income) เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก

การไม่ไดรั้บการจา้งงานทุพพลภาพสุขภาพไม่ดีหรือสาเหตุอ่ืนๆ 

6. ความเส่ียงเก่ียวกบัการสูญเสียทรัพยสิ์นและความรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน หากผูท่ี้มี

รายไดเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัว ความเดือดร้อนจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึนในครอบครัว

นั้นๆ 

การประกนัชีวิตเป็นแขนงหน่ึงของการประกนัภยัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบัการประกนัภยั

ทรัพยสิ์นและความรับผิดชอบ  โยท่ีการประกนัชีวิตจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือนอกจากการให้

ความคุม้ครองทางการเงินแก่ครอบครัวของผูเ้สียชีวติแลว้ยงัมีลกัษณะของการออมอยูด่ว้ย 

กรมธรรมท่ี์มีลกัษณะดงักล่าวคือกรมธรรมป์ระเภทสะสมทรัพยแ์ละการประกนัตลอดชีพ และเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความจ าเป็นทางการเงินในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีไม่

สามารถจะออมเงินหรือไม่ประสงคจ์ะออมเงินในรูปแบบของการประกนัชีวติได ้ จึงมีแบบของการ

ประกนัชีวติท่ีไม่รวมการออมไวด้ว้ยคือการประกนัแบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) 

สัญญาประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัชีวติ คือ สัญญาท่ีซ่ึงบุคคลหน่ึงตกลงจะชดใชเ้งินจ านวนหน่ึงใหแ้ก่ผูเ้อา

ประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์หรือทายาของเขา ในเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือผูท่ี้ถูกเอาประกนัชีวติได้

เสียชีวติลง โดยจะมีก าหนดระยะเวลาของสัญญาหรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ไดแ้ลว้แต่

จะตกลงกนัหรือจนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกลงจะส่งเงินซ่ึงเรียกวา่ เบ้ียประกนัภยั 

ผู้ทีเ่กีย่วข้องในสัญญา 

1. ผูเ้อาประกนัภยั คือบุคคลท่ีตกลงท าสัญญาประกนัภยักบับริษทัประกนัชีวิต

โดยอาศยัสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินประกนั

ชีวติ 

2. ผูรั้บประกนัภยั    คือคู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทนหรือใชเ้งิน

จ านวนหน่ึงใหผู้เ้อาประกนัภยั 
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3. ผูรั้บผลประโยชน์ คือบุคคลท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติวา่จะเป็นผู ้

ไดรั้บเงินประกนัชีวิตตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ผูรั้บผลประโยชน์อาจ

เป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยัก็ได ้

สัญญาประกนัชีวติเร่ิมมีผลบังคับเม่ือ 

1. ผูข้อเอาประกนั  ลงนามในใบค าขอเอาประกนัชีวิตและไดรั้บการตรวจ
สุขภาพจากแพทย(์หากตอ้งมีการตรวจสุขภาพ) พร้อมทั้งช าระเบ้ียประกนัภยั
งวดแรก 

2. ผูรั้บประกนัสามารถตอบตกลงรับประกนัชีวติตามใบค าขอใบรับประกนัชีวติ 
โดยไม่มีเง่ือนไข และพร้อมท่ีจะออกกรมธรรมใ์หส้ัญญาประกนัชีวติจะมีผล
บงัคบัเม่ือขอ้ 1และ2 สมบูรณ์แมย้งัไม่ไดอ้อกกรมธรรมก์็ตาม 

ประเภทของการประกนัชีวติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทสามญั เป็นการประกนัชีวติท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัค่อนขา้งสูง 
ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป เหมาะส าหรับผูท่ี้มีรายไดป้านกลางข้ึนไป ในการ
พิจารณารับประกนัชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพ ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของบริษทั และมีการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, 
ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 

2. ประเภทอุตสาหกรรม        เป็นการประกนัชีวติท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยั
ต ่า โดยทัว่ไปตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะส าหรับผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง
ถึงรายไดต้  ่า การช าระเบ้ียประกนัภยัจะช าระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจ
สุขภาพ ฉะนั้นจึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติดว้ย
โรคภยัไขเ้จบ็ตามธรรมชาติ บริษทัจะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให ้ แต่
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระมาแลว้ทั้งหมด 

3. ประเภทกลุ่ม เป็นการประกนัชีวติท่ีกรมธรรมห์น่ึงจะมีผูเ้อาประกนัชีวิต
ร่วมกนัตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนกังานบริษทั ในการ
พิจารณารับประกนัอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของบริษทั การประกนัชีวติกลุ่มน้ีอตัราเบ้ียประกนัชีวติจะต ่ากวา่
ประเภทสามญัและประเภท อุตสาหกรรม 
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ชนิดของการประกนัชีวติ มี 2 ชนิด คือ 
1. ชนิดมีเงินปันผล  คือ การเอาประกนัชีวติท่ีลกัษณะเหมือนกบัการถือหุน้ของ

บริษทัประกนัชีวิต อตัราดอกเบ้ียสูงกวา่แบบไม่มีเงินปันผล เพราะมีการบวก
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและก าไรของบริษทัหรือส่วนบวกเพิ่ม ในเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิ แต่การประกนัชีวติแบบน้ีผูเ้อาประกนัจะมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนดา้นค่าใชจ่้าย เม่ือบริษทับริหารงานมีก าไรจะไดรั้บเงินปันผลซ่ึงเกิด
จากผลก าไรของบริษทั ซ่ึงมีเง่ือนไขวา่จะไดรั้บเม่ือท าประกนัชีวติถึงส้ินปีท่ี 2 
หรือปีท่ี 3 แลว้แต่รูปแบบของกรมธรรม ์ โดยผูเ้อาประกนัชีวติจะขอรับได ้ 2 
วธีิคือ ขอรับเป็นเงินสดใชล้ดเบ้ียประกนัภยั หรือฝากสะสมไวก้บับริษทัโดย
ไดรั้บดอกเบ้ีย 

2. ชนิดไม่มีเงินปันผล  คือ การเอาประกนัชีวิตทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียประกนัต ่า
กวา่แบบมีเงินปันผลเพราะผูเ้อาประกนัไม่ไดรั้บส่วนแบ่งจากผลก าไรของ
บริษทั 

รูปแบบของการประกนัชีวติ มี 4 รูปแบบทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. แบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่จะ

จ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ถา้หากผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวติภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 1ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี สัญญา

ประกนัชีวติแบบน้ีมีลกัษณะเป็นการใหค้วามคุม้ครองการเส่ียงภยัอนัเกิดจาก

การเสียชีวติแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่มีการสะสมทรัพยร์วมอยูด่ว้ย จึงมีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัสัญญาประกนัอคัคีภยั เม่ือครบก าหนดสัญญาแลว้จึงไม่มีมูลค่า

ใดๆ คืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนั 

2. แบบตลอดชีพ (Whole life Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่จะ

จ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ

โดยไม่ค  านึงวา่จะเสียชีวติเม่ือใด แต่ถา้หากผูเ้อาประกนัภยัมีชีวติอยูจ่นถึงอาย ุ

99 ปี บริษทัประกนัชีวิตก็จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

3. แบบสะสมทรัพย ์ (Endowment Insurance) คือการประกนัชีวติท่ีบริษทัตกลง

วา่จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ถา้หากผูเ้อาประกนัภยั

เสียชีวติภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือจ่ายเงินใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัถา้หากผู ้

เอาประกนัภยัมีชีวติอยูใ่นวนัท่ีสัญญาครบก าหนด 



 37 
 

 

4. แบบเงินไดป้ระจ า (Annuities Insurance) คือการประกนัชีวติท่ีบริษทัตกลงวา่

จะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเป็นประจ าใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั เม่ือผูเ้อาประกนัภยัมี

ชีวติอยูใ่นวนัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยทัว่ไปเงินไดป้ระจ าจะจ่ายเป็นปีทุกๆ 

ปี จนครบตามเง่ือนไขของสัญญา สัญญาประกนัชีวิตแบบน้ีเหมาะกบัผูเ้อา

ประกนัภยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะสมทรัพยไ์วเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลงัจากท่ี

เกษียณอายกุารท างานแลว้ 

จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัชีวติ ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้จึงประเภท และรูปแบบของ

ประกนัชีวติ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดขอบเขตในการวจิยั 

ข้อมูลเกีย่วกบัประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทยกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย
เร่ิมตน้ในปี 2549  บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั  ไดอ้อกผลิตภณัฑด์า้นการประกนัชีวติและ
การลงทุนใหม่ข้ึนในรูปแบบยนิูเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) โดยขายผา่นธนาคาร
กสิกรไทยเท่านั้น ภายใตช่ื้อวา่ รวงขา้ว UL 1 ซ่ึงเป็นแผนการประกนัชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีใหโ้อกาสผู ้
เอาประกนัมีส่วนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนหลากรูปแบบท่ีสามารถ
เลือกไดด้ว้ยตนเอง และมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต ่า พร้อมทั้งใหค้วามคุม้ครองชีวิตในวงเงินสูง
ถึง 130% ของเบ้ียประกนัหรือมูลค่าลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีสูงกวา่ สร้างความสะดวกสบายดว้ย
การช าระเบ้ียประกนัเพียงคร้ังเดียว แต่ใหค้วามคุม้ครองถึง 10 ปี และดูแลการลงทุนโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการลงทุน ทั้งน้ีมีรูปแบบการลงทุนใหเ้ลือกถึง 3 รูปแบบ คือ สินย ัง่ยนื ท่ีเม่ือครบสัญญารับรอง
ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ี 20% ของเบ้ียประกนัหรือผลตอบแทนท่ี คาดหวงัประมาณ 50% ของเบ้ีย
ประกนั หรือตามผลประกอบการของกองทุน สินเพิ่มทรัพย ์ ท่ีเม่ือครบสัญญารับรองผลตอบแทน
ขั้นต ่าท่ี 15 % ของเบ้ียประกนัหรือผลตอบแทนท่ีคาดหวงัประมาณ 55% ของเบ้ียประกนัหรือตาม
ผลประกอบการของกองทุน และสินทวคูีณ ท่ีเม่ือครบสัญญาใหก้ารรับรองผลตอบแทนขั้นต ่าท่ี 5 
% ของเบ้ียประกนัหรือผลตอบแทนท่ีคาดหวงัประมาณ 60% ของเบ้ียประกนัหรือตามผล
ประกอบการของกองทุน ส าหรับในดา้นการขายผลิตภณัฑร์วงขา้ว UL1 ธนาคารกสิกรไทยจะให้
ความส าคญักบับริการ K-Bancassuranceเน่ืองจากเห็นความส าคญัของธุรกิจการขายประกนัผา่น
ธนาคาร ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการเพิ่มรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมใหธ้นาคาร โดยมีเมืองไทยประกนั
ชีวติเป็นผูรั้บประกนัชีวติหลกั ซ่ึงกรมธรรมร์วงขา้ว UL 1 เป็นกรมธรรมแ์บบแรกของปีน้ีท่ีธนาคาร
กสิกรไทยและเมืองไทยประกนัชีวติน าออกใหบ้ริการ นบัเป็นนวตักรรมใหม่ของกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติท่ีรวมการประกนัชีวติ การออมและการลงทุนไวใ้นกรมธรรมเ์ดียวกนั จึงเป็นทางเลือกท่ี
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น่าสนใจส าหรับผูท่ี้วางแผนการเก็บออมและการลงทุนในระยะยาว 10 ปี ท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนขั้น
ต ่าท่ีแน่นอน นอกจากนั้นธนาคารเช่ือวา่ กรมธรรมด์งักล่าวจะไดรั้บความสนใจจากลูกคา้ของ
ธนาคารและประชาชน เพราะสามารถเลือกรูปแบบสัดส่วนการลงทุนของกรมธรรมท่ี์เนน้การ
ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหน้ีท่ีมีการจดัอนัดบัเครดิตท่ีดี และการลงทุนในหุน้ให้
สอดคลอ้งกบัการรับความเส่ียงและผลตอบแทนตามความตอ้งการของตนเองไดถึ้ง 3 รูปแบบ 
รวมทั้งมีความโปร่งใสในการบริหารจดัการเน่ืองจากผูท้  าประกนัสามารถตรวจสอบมูลค่า
ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการบริหารกรมธรรมไ์ด ้ ส่วนการขายกรมธรรมร์วงขา้ว UL 1 นั้น ธนาคาร
กสิกรไทยจะเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกในประเทศไทยท่ีขายกรมธรรมด์งักล่าวผา่นเครือข่าย
สาขาของธนาคาร ซ่ึงขณะน้ีมีพนกังานของธนาคารถึง 208 คน ท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ขายกรมธรรมย์นิูเวอร์แซลไลฟ์ในนามธนาคารกสิกรไทยได ้ โดยธนาคารตั้งเป้าวา่เบ้ียประกนั
กรมธรรมร์วงขา้ว UL 1 ในปีแรกไวท่ี้ 300 ลา้นบาท ส าหรับการด าเนินธุรกิจการขายประกนัผา่น
ธนาคารของธนาคารกสิกรไทยในปี 2548 มีเบ้ียประกนัรับปีแรกรวม 640 ลา้นบาท ส าหรับปี 2549 
ธนาคารไดต้ั้งเป้าเบ้ียประกนัรับปีแรก 2,500 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนประมาณ 390% นอกจากน้ีเมืองไทย
ประกนัชีวติ ไดร่้วมกบัพนัธมิตรใหม่ คือ ดีแทค ท่ีน าเสนอเทคโนโลยใีหม่ล่าสุด ทนัสมยัและ
สามารถตอบสนองต่อการปฏิบติังานในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ทั้ง
เจา้หนา้ท่ีธนาคารกสิกรไทยและผูเ้อาประกนั ซ่ึงเป็นบริษทัแรกท่ีใช ้ Edge technology สามารถ
เช่ือมโยงกบั server ไดโ้ดยตรงและยงัเป็น real time ซ่ึงเป็นระบบท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีความแม่นย  าและ
สามารถสนบัสนุนการจ าหน่ายกรมธรรมร์วงขา้วUL 1 ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคุณสันติ เมธาวกิุล รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ของบมจ.โทเท่ิลแอส็เซ็สคอมมูนิเคชัน่ กล่าววา่ ระบบ Turbo Aircard
และ SIM card จากดีแทคไดมี้ส่วนร่วมในนวตักรรมใหม่ ของแบบประกนัรวงขา้ว UL 1 เน่ืองจาก
แบบประกนัน้ีมีความซบัซอ้นมาก ตอ้งใหบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงตอ้งใชร้ะบบ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและคล่องตวัเขา้มารองรับในการให้บริการแก่ผูเ้อาประกนั ท าใหส้ามารถ
รับทราบขอ้มูลไดแ้บบ real time เพราะเครือข่ายของดีแทคครอบคลุมทัว่ประเทศ รวงขา้ว UL 1 
เป็นกรมธรรมแ์บบยนิูเวอร์แซลไลฟ์ ท่ีมีลกัษณะพิเศษและมุ่งเนน้ความ โปร่งใส โดยมีการแจกแจง
ค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนให้ทราบอยา่งละเอียด ชดัเจน เหมาะส าหรับ ผูท่ี้คาดหวงัโอกาสในการ
รับผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ผลตอบแทนรับรองขั้นต ่า ทั้งน้ียงัสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนไดด้ว้ย
ตวัเอง โดยปราศจากความเส่ียงในความไม่แน่นอนของชีวติ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกรมธรรมจ์ากหลาย
กรมธรรมข์องบริษทัฯ ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกรูปแบบและครบทุกช่องทางการ
จ าหน่ายตามนโยบาย Multi Distribution Channel  
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ผลการด าเนินงานบริษัทของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

จากรายงานประจ าปี 2557 บริษทัของธนาคารกสิกรไทยและบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต
จ ากดั (มหาชน) มีภาพรวมผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอนั
เน่ืองมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายงานในธนาคารกสิกรไทยบริษทัของธนาคารกสิกรไทย
และบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติจ ากดั (มหาชน) 

 
ภาพที ่7 ผลการด าเนินงานบริษทัของธนาคารกสิกรไทย และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั
(มหาชน) 
ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2557 ธนาคารกสิกรไทย,2558:23 

บมจ. เมืองไทยประกนัชีวติ ยงัคงรักษาอนัดบั 1 ในธุรกิจประกนัชีวติผา่นช่องทางธนาคาร 
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของเบ้ียประกนัชีวติรับรวมผา่นช่องทางธนาคารในปี 2557 ท่ีร้อยละ 25.10 
เติบโตท่ีร้อยละ 29.41 จากปี 2556 โดยเป็นผลจากการร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัธนาคารในการพฒันา
รูปแบบกรมธรรมท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี บริษทัยงัคงรักษา
ความเป็นผูน้ าของตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเบ้ียประกนัชีวติรับจากธุรกิจใหม่เป็นอนัดบั 1 ท่ี
ร้อยละ 20.67 และเบ้ียประกนัชีวติรับรวมเป็นอนัดบั 2ท่ีร้อยละ 14.93 (รายงานประจ าปี 2557 
ธนาคารกสิกรไทย,2558:23-24) 

ภาพที ่ 8 ผลการด าเนินงานบริษทัของธนาคารกสิกรไทย และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั 
(มหาชน) 
ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2558 ธนาคารกสิกรไทย,2559:25 
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ในปี 2558 บริษทัของธนาคารกสิกรไทย และ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติจ ากดั (มหาชน) 
มีภาพรวมผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของธนาคารกสิกรไทย บริษทัของธนาคารกสิกรไทย และบริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวติจ ากดั (มหาชน)   
 บมจ. เมืองไทยประกนัชีวติยงัรักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจประกนัชีวติโดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดเบ้ียประกนัชีวติรับจากธุรกิจใหม่เป็นอนัดบั 1ท่ีร้อยละ 22.13 และเบ้ียประกนัชีวติรับรวม
อนัดบั 2 ท่ีร้อยละ 16.35จากความส าเร็จในการรักษาอนัดบั 1 ในการขายผา่นช่องทางธนาคาร 
ดว้ยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 27.37 เติบโตท่ีร้อยละ 18.19 อนัเป็นผลจากความร่วมมือกบัธนาคาร
ในการพฒันารูปแบบกรมธรรมท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม(รายงานประจ าปี 2558
ธนาคารกสิกรไทย,2559:25-26) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สัจพร พงึพพิัฒน์ (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทธิพลของคุณภาพการใหบ้ริการ ความ
รับผดิชอบต่อสังคมและความไวว้างใจท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 287 คน มีอาย ุ
21-30 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชนและรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-
30,000 บาท โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยซ้ือประกนัชีวิต และนิยมใชป้ระกนัชีวติของ บริษทั เอไอเอ 
ประเทศไทย ซ่ึง ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์และช าระเบ้ียประกนัแบบรายปี 
โดยช าระเป็นเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการและความรับผดิชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ในการซ้ือประกนัชีวิต และความไวว้างใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ในการซ้ือประกนัชีวติ 

ชาลสิา วงัซ้ายและเพญ็แข ธรรมวธีิกุล (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการฝาก-ถอนของธนาคารออมสิน(ส านกังานใหญ่) ผลการศึกษา
พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัทศันคติไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพท่ีมีความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัทศันคติแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Li, Min(2008) Have studied Factors influencing households' demand for life insurance. 
The results of the two-stage model showed that some variables in the likelihood of purchasing life 
insurance model and the amount of life insurance model differed in their significances. In 
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addition to race, life expectancy, CDs, and annuities, all other hypothesized factors had 
significantly positive or negative impacts on term life insurance demand of households. 
Employment of head, race, and life expectancy did not significantly affect cash value life 
insurance demand of households, while other factors were shown to be significant contributors. 

This study provides three contributions. First, the results proved that most of assets 
categories associate with the purchase of life insurance by households. Second, using Heckman 
two-stage selection model is supported in this study because factors influenced the probability of 
owning life insurance and the amount life insurance held were different. Finally, the fact that 
variables associated with the demand for term life insurance and the demand for cash value life 
insurance were different support the view that term life and cash value life insurance should be 
examined separately. 

พทัธนันท์ ภูจ าปา (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อการศึกษาและวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ
ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์ และวตัถุประสงคร์องคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติดงักล่าว โดยกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ผูซ้ื้อประกนัชีวติของธนาคารไทย
พาณิชยใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300ราย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมด์งักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสิทธิประโยชน์ดา้นความเหมาะสมของค่าเบ้ีย
ประกนัชีวติ ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการช าระเบ้ีย โดยการศึกษาดงักล่าวใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ
สถิติเชิงพรรณา การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัต่างๆระหวา่งกลุ่มผูซ้ื้อ
กรมธรรมท์ั้งสองแบบนิวเซฟเวอร์พลสัและแบบสตาร์ทเตอร์พลสั โดยใชส้ถิติไควส์แควร์ ผล
การศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีซ้ือกรมธรรมแ์บบนิวเซฟเวอร์พลสัเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายมุากกวา่ และ
รายไดต่้อเดือนสูง กวา่ลูกคา้กลุ่มสตาร์ทเตอร์พลสั ส่วนปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือทั้งสองกลุ่มจะ
คลา้ยกนัคือซ้ือเน่ืองจาก ปัจจยัการส่งเสริมการขายของพนกังาน พฤติกรรมในการซ้ือพบวา่ ซ้ือทุน
ประกนัวงเงิน 100,000– 200,000บาท ช าระค่าเบ้ียประกนัโดยการหกับญัชีเงินฝากปัจจยัดา้นความ
พึงพอใจ มีความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคาและสุดทา้ยคือ 
ความพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ของ
ลูกคา้ทั้งสองกลุ่มพบวา่ มีความเห็นแตกต่างกนัคือ กลุ่มผูซ้ื้อแบบนิวเซฟเวอร์พลสัเห็นวา่ระยะเวลา
ช าระค่าเบ้ียประกนัและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลดหยอ่นภาษีเงินได ้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ส่วนปัจจยัดา้นระยะเวลาคุม้ครอง และการเบิกค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ กลุ่มผูซ้ื้อ
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กรมธรรมแ์บบนิวเซฟเวอร์พลสัเห็นวา่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ส่วนกลุ่มผูซ้ื้อกรมธรรมแ์บบ
สตาร์ทเตอร์พลสัเห็นวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

Fields, Fraser and Kolari(2550) (อา้งถึงในเกรียงไกร ธนากรไพศาล 2555 : 27)ได้
ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบของธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวติผา่นธนาคารพาณิชยป์ระเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา่ประชาชนซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นธนาคารพาณิชยท่ี์ตนเป็นลูกคา้ดว้ยเหตุผลคือ 1).
ความเช่ือมัน่และสัมพนัธภาพกบัธนาคารพาณิชยใ์นการดูแลการเงิน 2).ความสะดวกในการเดินทาง
และการส่ือสาร 3).การยอมรับในสินคา้ทางการเงินไดง่้าย 4).เช่ือถือในทกัษะของพนกังานธนาคาร
พาณิชย ์5) .ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยอ์ยูแ่ลว้ 

สิรินทร์พร ไชยานนท์ (2548)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการท า
ประกนัชีวติของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัรันส์จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการท าประกนัชีวิต 4ดา้นดว้ยกนัคือ 1. ดา้น
ความมัน่คง 2. ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย 3. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 4. ดา้นการส่งเสริม
การขาย รวมทั้งไดพ้ิจารณาจากลกัษณะขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ บุคลิกภาพของตวัแทนประกนัชีวติ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการท าประกนัชีวิต บริษทัอเมริกนัอินเตอร์
เนชัน่แนลแอสชวัรันส์จ ากดั มีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงและดา้นผลประโยชน์ตอบแทน
มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางและดา้นการบริการหลงัการ
ขายมีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด ส่วนบุคลิกภาพของตวัแทนประกนัชีวติท่ีให้บริการ มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ท่ีมีต่อ
การท าประกนัชีวิต ในดา้นความพึงพอใจโดยรวมในดา้นบริการของบริษทั มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจโดยรวมในดา้นบริษทัของตวัแทนประกนั
ชีวติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

สุดใจ เดชธนมงคลชัย (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจประกนั
ชีวติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเบ้ียประกนัภยัมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจประกนัชีวติในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  ระดบัรายไดข้องผูเ้อา
ประกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวิตในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนั
ชีวติในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อตัราผลตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการท าประกนัชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวติในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวติในทิศทาง
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เดียวกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 อายมีุความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวติในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิต 

สมชัย  เลิศอนันต์ตระกูล (2540)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อการประกนัชีวิตในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรมคื์อ บุตร รองลงมาคือ คู่สมรส มากกวา่บุคคลอ่ืนๆ ความคิดเห็นในการพิจารณาท า
ประกนัชีวติเพื่อความมัน่คงต่อตวัเองและครอบครัว ความคุม้ครองและค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ไข ้
ความคิดเห็นในการเลือกบริษทัประกนัชีวติจะพิจารณาจากช่ือเสียงของบริษทั ฐานะการเงินและ
กิจการมัน่คง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อบริษทัประกนัชีวติ ปัจจยัดา้นความมัน่คงของกิจการ 
และความสะดวกต่อการติดต่อมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ผูบ้ริโภคมีปัญหาในเร่ืองตวัแทนไม่มีการ
อธิบายหลกัการส าคญัใหลู้กคา้เขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด การเรียกร้องสินไหมล่าชา้ในระดบัมาก
โดยทัว่ไป โดยท่ีกฎหมายประกนัภยัตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัส่วนไดส่้วนเสีย หลกัสุจริตอยา่งยิง่ 
หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทน หลกัการรับช่วงสิทธิ หลกัการเฉล่ียหลกัสาเหตุใกลชิ้ดและสัญญา
ประกนัภยัเป็นสัญญาท่ีตอ้งการความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งยิง่ ดงันั้นจึงตอ้งมีแนวทางและหลกัเกณฑ์
บางประการในการตีความกฎหมายประกนัภยัสัญญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 HARBY, GALAL ABD EL-HALEEM(1985) Have studied A NON-METRIC 
MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS OF CUSTOMERS' ATTITUDES TO LIFE 
INSURANCE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF INSURED VS. NON-INSURED 
ATTITUDES TOWARDS LIFE INSURANCE PURCHASING DECISION VARIABLES IN 
EGYPT. According to studies, it has been found that the significantly different attitudes 
expressed by the two typologies are those with regard to the importance attached to having life 
insurance against saving with the other financial institutions. It is concluded that the most 
distinctive function of life insurance programmes is to cover risks (protection element), whereas 
saving with the other financial institutions is considered to be of more importance where the 
purpose(s) is to get a high return on investments and/or saving for emergency situations. 

The findings on the MCA output show that the selected predictors account for a 
relatively high proportion of the variance in the amount of life insurance purchased. However, the 
most important explanatory variable is found to be current income. The investigation finally 
concludes by suggesting the potential applications of these research findings for the process of 
decision making in the life insurance marketing management in Egypt.  
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จากงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวติของบุคคล ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินการวจิยั  สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั     ตลอดจนใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูล แปรผล และสรุปผลการวจิยั



 

 

บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นทศันคติ และความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทยมีระเบียบวธีิการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยในเขต 41 ทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง มีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

ขนาดตัวอย่างและวธีิคัดเลือกตัวอย่าง 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาด
ตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดประชากร W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549  : 74)  ซ่ึง
สูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

  
        

  
 

 เม่ือ  n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

  P แทน  สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม .50 

  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนด มีค่าเท่ากบั 1.96 

  E แทน คาสความผดิพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึน เท่ากบั 0.05 

หลงัจากแทนค่าจากสูตรท าใหท้ราบขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถ
ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผดิพลาดไม่เกินร้อย 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความ
สะดวกในการประเมินผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 
ตวัอยา่ง ซ่ึงผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนดคือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง  การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling) มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขั้นตอนที ่1  การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งเขตพื้นท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งเขตพื้นท่ี

ของสาขาธนาคารกสิกรไทยเขต 41 จ านวน 15 สาขา ออกเป็น  3 เขตพื้นท่ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เขตสาขาท่ี 1 มี 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาส านกัสีลม สาขาถนนสาทร สาขาสีลม ซอย 22 สาขา

สาทร สแควร์ สาขาสาทร (เซ็นหลุยส์3) 

 เขตสาขาท่ี 2 มี 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาทอ๊ป มาร์เก็ตเพลสสีลม สาขาเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

สาขาพฒัน์พงศส์าขาสีลมซอย 1 (อาคารซิลลิคเฮา้ส์) สาขาสุรวงศ์ 

 เขตสาขาท่ี 3 มี 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาอาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์  สาขาซีพี ทาวเวอร์  สาขา

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์  สาขาถนนคอนแวนต ์(ลอเบอร์ต้ีสแควร์) 

 ขั้นตอนที ่2  ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling)  โดยการจบัสลาก

สาขาอตัราส่วน 5 : 1 จากทั้งหมด 15 สาขา 

 เขตสาขาท่ี   1 ไดแ้ก่ สาขาส านกัสีลม 

  เขตสาขาท่ี   2 ไดแ้ก่  สาขาพฒัน์พงศ ์  

 เขตสาขาท่ี   3 ไดแ้ก่ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์   

 ขั้นตอนที ่ 3 ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) กบัลูกคา้ประกนัชีวติ

ของธนาคารกสิกรไทย ตามสาขาดงักล่าวซ่ึงมีจ านวนลูกคา้ของแต่ละสาขาใกลเ้คียงกนั โดยท าการ

เก็บขอ้มูลสาขาละ 134 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจ  านวนบุตร รายไดต่้อ

เดือน ภาระหน้ีส้ินต่อเดือน และผลประโยชน์รวมตลอดระยะเวลาสัญญา เป็นแบบสอบถามลกัษณะ

ตวัเลือกท่ีก าหนดให ้มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 
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ส่วนที ่ 2–4 เป็นการวดัความคิดเห็นของลูกคา้ในเร่ืองปัจจยัดา้นทศันคติ และคุม้ค่าในการ

ท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย  และกระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทย  ลกัษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยพฒันามาจากงานวจิยั

เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท าประกนัชีวติกบับริษทัเอไอเอ กรณีศึกษาพนกังานส่วนกลาง 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั (2554) คือ 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมาก 

ไม่แน่ใจ  หมายถึง  ไม่แน่ใจกบัขอ้ความน้ี 

ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีนอ้ย 

ไม่เห็นดว้ยท่ีสุด  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 

ในการแปลความหมายคะแนนระดบัความคิดเห็น  โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารแบ่งระดบั

ตามเกณฑค์วามหมายค่าคะแนนมีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2556: 100) 

คะแนนเฉลีย่     ระดับความคิดเห็น 

คะแนนระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด  
คะแนนระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมาก 
คะแนนระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจกบัขอ้ความน้ี 
คะแนนระหวา่ง 1.50-1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ี 
คะแนนระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 

ส่วนที ่5 จดัล าดบัความคุม้ค่าท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเป็นแบบสอบถามลกัษณะ

เรียงล าดบั 5 ล าดบั ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 หมายถึง  ลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

ล าดบัท่ี 2  หมายถึง  ลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 

ล าดบัท่ี 3  หมายถึง  ลูกคา้ใหค้วามส าคญัปานกลาง 

ล าดบัท่ี 4  หมายถึง  ลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ย 

ล าดบัท่ี 5  หมายถึง  ลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนที ่6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและน าผลจากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์

ของเน้ือหา (IOC) และความชดัเจนของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

1.3 แกไ้ขและปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.4 น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้จ  านวน 30 รายไดแ้ก่ ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย ใน

เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

1.5 หาความเช่ือมัน่แบบสอบถามส่วนท่ี 2  3 และ 4 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสอบถามความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟาของตรอนบาค(Cronbach alpha 

coefficient,อา้งถึงใน สิน พนัธ์ุพินิจ 2549 : 191-193) เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริงต่อไป ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ดงัตาราง 

ตาราง 1 แสดงค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha coefficient 

ปัจจัยด้านทศันคติและความคุ้มค่าในการท า
ประกนัชีวติของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

N of Cases N of  Items Alpha 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 30.0 10 0.88 

ความคุม้ค่า    30.0 13 0.94 

กระบวนการตดัสินใจ  30.0 11 0.94 

 ดงันั้นจากการค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha coefficient จากแบบสอบถาม
แลว้ไดค้่า  = 0.88, 0.94 และ 0.94 ตามล าดบัซ่ึงจากทฤษฎีกล่าววา่ ค่าความเช่ือ Cronbach’s alpha 
coefficient ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.7 จึงจะเป็นค่าท่ีเหมาะสม แสดงวา่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถ
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามได ้
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1.6 แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยในเขต 41 ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling)    

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การวจิยัคร้ังน้ีไดผู้ว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรท่ีศึกษาจ านวน 400 
คน โดยแจกแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบใหก้บัลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใน
เขต 41 เพื่อขอความร่วมมือกรอบแบบสอบถาม โดยแจง้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจ ท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดก่อนน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจากต ารา บทความ เอกสาร และวารสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นทศันคติและความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประมวลผลขอ้มูล 

 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูล 

(Checking) จากแบบสอบถาม แลว้ท าการลงรหสั (Coding) ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ จากนั้นท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อใช้

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอ้มูลดงัน้ี 
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1. การวเิคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  

 เป็นการแสดงค่าขอ้มูลของลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคาร

กสิกรไทย 

1.1 สูตรค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 

  ̅
∑  i
n

 

  โดยท่ี   ̅         แทน    คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย 

   ∑  i    แทน    ผลรวมของคะแนนขอ้มูล 

   n           แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบสนองดา้นการแสดงความคิดเห็นปัจจยัดา้นทศันคติ

ในการท าประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทย ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของธนาคารกสิกร

ไทยและกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 

โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัมีดงัน้ี 

 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด   5 คะแนน 

 ระดบัความคิดเห็นมาก   4 คะแนน 

 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง   3 คะแนน 

 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย   2 คะแนน 

 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 

 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียผลการวเิคราะห์ ก าหนดเกณฑด์งัน้ี 

 อนัตรภาคชั้น  = 5-1 
      5  
 
    = 0.08 
 เกณฑป์ระเมิน = ระดบัคะแนน +0.80 
    = 1.00 + 0.80 = 1.80 

= 1.80 + 0.80 = 2.60 
= 2.60 + 0.80 = 3.40 
= 3.40 + 0.80 = 4.20 
= 4.20 + 0.80 = 5.00 
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 เกณฑก์ารประเมินผลแบบสอบถามวดัในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกร
ไทยมีดงัน้ี 

คะแนนเฉลีย่     ระดับความคิดเห็น 
คะแนนระหวา่ง 4.21-5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด  

คะแนนระหวา่ง 3.41-4.20 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมาก 

คะแนนระหวา่ง 2.61-3.40 หมายถึง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีปานกลาง 

คะแนนระหวา่ง 1.81-2.60 หมายถึง อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ี 

คะแนนระหวา่ง 1.00-1.80 หมายถึง อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากท่ีสุด 

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติ

ธนาคารกสิกรไทย 

  
f
n
 1   

  โดยท่ี         แทน   ร้อยละ 
   f        แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
   n        แทน    จ  านวนความถ่ีทั้งหมด 

1.3 สูตรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  D  √
n∑     ∑  ) 

n n 1)
 

  โดยท่ี   D  แทน    ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ∑  ) แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

   ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

             แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะห์เชิงอนุมาน(Inferential Statistics)  

 เป็นการทดสอบสมมติฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

2.1 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  
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2.1.1 การทดสอบ 2 กลุ่ม อิสระจากกนั (Independent T-Test) ใน

การศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติ

ธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ เพศ  

2.1.2 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA of 

Variance: One Way ANOVA)  ในการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วน

บุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ อาย ุ

จ  านวนบุตร รายไดต่้อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน และ

ผลประโยชน์รวมตลอดระยะเวลาสัญญา 

2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( earson’s Correlation Coefficient) ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  

2.2.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความรู้ 

ความเขา้ใจ  ความเช่ือมัน่และพฤติกรรม  กบักระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

2.2.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ของความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติ  

ไดแ้ก่ ดา้นการลงทุน ดา้นการออม ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง 

ดา้นความมัน่คงและดา้นการใชสิ้ทธิทางภาษีกบักระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 



 

 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้

แบบสอบถามกบัลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยในเขต 41 จ านวน 400 ราย สามารถแบ่ง

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุจ  านวนบุตร รายไดต่้อเดือน ภาระหน้ีส้ินต่อเดือน และอตัราผลตอบแทน

รวมตลอดระยะเวลาสัญญา  

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทศันคติของลูกคา้ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าใน

การท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งผลการ

วเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติต่างกนั 
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สมมติฐาน 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

ต่างกนั 

1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

ต่างกนั 

1.3 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติต่างกนั 

1.4 จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติต่างกนั 

1.5 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติต่างกนั 

1.6 ทุนประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติต่างกนั 

1.7 ระยะเวลาประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตต่างกนั 

1.8 อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติต่างกนั 

ตอนท่ี 2 ทศันคติของบุคคล มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

สมมติฐาน 

2.1 ทศันคติต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้น

ความรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

2.2 ทศันคติต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นความ

เช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

2.3 ทศันคติต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้น

พฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
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2.4 ทศันคติต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

ตอนท่ี 3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย 

สมมติฐาน 

3.1 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติในดา้นความมัน่คงมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

3.2 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติในดา้นการใหค้วามคุม้ครองมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

3.3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติในดา้นความคุม้ครอง มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

3.4 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติในดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์

ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

3.5 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติในมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือ 

ส่วนที ่3 การจดัล าดบัความคุม้ค่าท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหค้วามส าคญั

มากท่ีสุด 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

จ  านวนบุตร รายไดต่้อเดือน ภาระหน้ีส้ินต่อเดือน และอตัราผลตอบแทนรวมตลอด

ระยะเวลาสัญญา การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนน้ีไดน้ าค าตอบมาจากแบบสอบถาม ผลการ

วเิคราะห์ปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
เพศ แสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมาก

ท่ีสุด มีจ านวน  237 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.25  และเป็นเพศชาย จ านวน  163 คน  คิดเป็น

ร้อยละ40.75 

ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21-30 ปี 171 42.75 
31-40 ปี 136 34.00 
41-50 ปี 56 14.00 
51-60 ปี 34 8.50 
61-70 ปี 3 0.75 
รวม 400 100 

 

อาย ุแสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มากท่ีสุด มีจ านวน  171 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.75  อายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 136 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 อายรุะหวา่ง 51-

60 ปี จ  านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 8.5 และมีอายรุะหวา่ง 61-70 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.75  

 

 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ

ชาย 163 40.75

หญิง 237 59.25

รวม 400 100.00
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 263 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.75 และรองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

สถานภาพหมา้ย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และสถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 1 

จ านวนบุตรของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ

70.50 รองลงมามีจ านวนบุตร 1 คน จ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17  มีจ านวนบุตร 2 คน 

จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 มีจ านวนบุตร 3 คน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

และมีจ านวนบุตร 4 คนข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ
โสด 263 65.75
สมรส 125 31.25

หมา้ย 8 2.00

หยา่ร้าง 4 1.00

รวม 400 100.00

จ านวนบุตร จ านวน ร้อยละ

ไมมี่ 282 70.50

1 68 17.00

2 43 10.75

3 6 1.50

4 ข้ึนไป 1 0.25

รวม 400 100.00

ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนบุตรของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้ ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 

139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ มีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท จ านวน 80 คน คิด

เป็นร้อยละ 20  รายไดต้ั้งแต่ 20,000-35,000 บาท จ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ19.50 รายได้

นอ้ยกวา่ 15,000  บาท จ านวน55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  และมีรายไดต้ั้งแต่ 35,000 – 

45,000  บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ทุนประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีทุนประกนัชีวติมูลค่า 

100,001 – 300,000 บาท จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ทุนประกนัชีวิตนอ้ยกวา่ 

100,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีทุนประกนัชีวติ 300,001 – 500,000 

บาท จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.25 มีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000             

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ

น้อยกวา่ 15,000 บาท 55 13.75

15,001-20,000 139 34.75

20,001-35,000 78 19.50

35,001-45,000 48 12.00

มากกวา่ 45,000 80 20.00

รวม 400 100.00

ทุนประกนัชีวิต จ านวน ร้อยละ

น้อยกวา่ 100,000 134 33.50

100,001-300,000 153 38.25

300,001-500,000 61 15.25

500,001-700,000 23 5.75

มากกวา่  700,000 29 7.25

รวม 400 100.00

ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละทุนประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
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จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และมีทุนประกนัชีวติ 500,001 – 700,000 บาท จ านวน 

23 คน      คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดบั 

ระยะเวลาประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ประกนัชีวติ  10 ปี จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระยะเวลาการประกนัชีวิต 15 ปี 

จ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ระยะเวลาการประกนัชีวติ 20 ปี จ  านวน 81 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.25 และระยะเวลาในการประกนัชีวิต 25 ปี จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.25 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงจ านวนและร้อยละอตัราผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญาประกนัชีวติของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อัตราผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญา

ประกันชีวติ จ านวน ร้อยละ

100-200 150 37.50

201-300 75 18.75

301-400 12 3.00

401-500 3 0.75

501-600 2 0.50

ไมท่ราบ 158 39.50

รวม 400 100.00

 ระยะเวลาประกนัชีวิต จ านวน ร้อยละ

10 ปี 140 35.00

15 ปี 118 29.50

20 ปี 81 20.25

25 ปี 61 15.25

รวม 400 100.00

ตาราง 8 แสดงจ านวนและร้อยละระยะเวลาประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
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  อตัราผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญาประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ไม่ทราบอตัราผลตอบท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดสัญญา คิดเป็นร้อยละ 39.50  รองลงมาคืออตัรา

ผลตอบแทนรวม 100 -200 คิดเป็นร้อยละ 37.50 อตัราผลตอบแทนรวม 201-300  คิดเป็นร้อยละ 

18.75 อตัราผลตอบแทนรวม 301-400  คิดเป็นร้อยละ 3 อตัราผลตอบแทนรวม 401-500  คิดเป็น

ร้อยละ 0.75 และอตัราผลตอบแทนรวม 501-600  คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้ต่อการตดัสินใจ

ท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ีย  จ  านวน  ร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้ต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ปัจจัยด้านทศันคติของลูกค้า

ต่อการตัดสินใจท าประกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านความรู้  ความเข้าใจ 

ท่านทราบเง่ือนไขและ

รายละเอียดสัญญาการเอา

ประกนัภยัของธนาคาร 

37 

(9.3) 

99 

(24.8) 

195 

(48.8) 

54 

(13.5) 

15 

(3.8) 
3.22 0.925 

ปาน

กลาง 

ท่านทราบถึงประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการท าประกนั

ชีวติ 

49 

(12.3) 

165 

(41.3) 

158 

(39.5) 

22 

(5.5) 

6 

(1.5) 
3.57 0.832 

มาก

ท่ีสุด 

ท่านเขา้ใจถึงขั้นตอนและ

วธีิการในการท าประกนัชีวิต

เป็นอยา่งดี 

41 

(10.3) 

109 

(27.3) 

187 

(46.8) 

54 

(13.5) 

9 

(2.3) 
3.30 0.906 

ปาน

กลาง 
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ปัจจัยด้านทศันคติของ

ลูกค้าต่อการตัดสินใจท า

ประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม  3.36 0.81 
ปาน

กลาง 

ด้านความเช่ือมั่น 

ท่านเช่ือวา่การท าประกนั

ชีวติจะช่วยให ้ท่านสามารถ

วางแผนทางการเงินได ้

53 

(13.3) 

132 

(33) 

165 

(41.3) 

42 

(10.5) 

8 

(2) 
3.45 0.919 มาก 

ท่านเช่ือวา่การท าประกนั

ชีวติมีความคุม้ค่า 

52 

(13) 

145 

(36.3) 

166 

(41.5) 

35 

(8.8) 

2 

(0.5) 
3.53 0.846 มาก 

ท่านเห็นความจ าเป็นในการ
ท าประกนัชีวติในปัจจุบนั 

73 

(18.3) 

160 

(40) 

144 

(36) 

21 

(5.3) 

2 

(0.5) 
3.70 0.843 มาก 

ท่านเช่ือวา่การท าประกนั

ชีวติจะท าใหท้่านรู้สึก

ปลอดภยัและมีความมัน่คง 

64 

(16) 

142 

(35.5) 

157 

(39.3) 

32 

(8) 

5 

(1.3) 
3.57 0.896 มาก 

รวม  3.56 0.77 มาก 



 62 
 

 

ปัจจัยด้านทศันคติของลูกค้า

ต่อการตัดสินใจท าประกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านพฤติกรรม 

ท่านมีธุรกรรมทางการเงิน

อ่ืนๆกบัธนาคาร ท าใหท้่าน

เกิดความสนใจผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติของธนาคาร

ดว้ย 

36 

(9) 

86 

(21.5) 

181 

(45.3) 

75 

(18.8) 

22 

(5.5) 
3.10 

0.988 

 

ปาน

กลาง 

ท่านมีประสบการณ์เก่ียวกบั

การท าประกนัชีวิตมาก่อน 

63 

(15.8) 

100 

(25) 

154 

(38.5) 

55 

(13.8) 

28 

(7) 
3.29 1.104 

ปาน

กลาง 

บุคคลใกลชิ้ดหรือครอบครัว

มีประสบการณ์ในการท า

ประกนัชีวติ 

75 

(18.8) 

140 

(35) 

136 

(34) 

38 

(9.5) 

11 

(2.8) 
3.58 0.988 มาก 

รวม  3.32 0.85 
ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย โดยเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ความจ าเป็นในการท าประกนัชีวิต คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.70 รองลงมาคือ  บุคคลใกลชิ้ดหรือครอบครัวมีประสบการณ์ในการท าประกนัชีวติ  คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าประกนัชีวิตและเช่ือวา่การท า

ประกนัชีวติจะท าให้รู้สึกปลอดภยัและมีความมัน่คง  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  ส่วนปัจจยัดา้น

ทศันคติของลูกคา้ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย โดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การ
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มีธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆกบัธนาคาร ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความสนใจผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของ

ธนาคารดว้ยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้ต่อการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่โดยเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.56 

และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการท า

ประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ตาราง 11  ค่าเฉล่ีย  จ  านวน  ร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการ
ท าประกนัชีวติ 

ความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ดา้นการลงทุน 

ท่านพึ่งพอใจกบั

ผลประโยชน์รวมตลอด

ระยะเวลาสัญญาท่ีไดรั้บจาก

การท าประกนัชีวิตกบั

ธนาคารกสิกรไทย 

23 

(5.8) 

112 

(28) 

205 

(51.3) 

41 

(10.3) 

19 

(4.8) 
3.20 0.875 

ปาน

กลาง 

ท่านคิดวา่ผลตอบแทนท่ีได้

จากการท าประกนัชีวิตเป็น

รายไดท่ี้แน่นอน เน่ืองจากมี

การจ่ายเงินคืนในแต่ละปี 

41 

(10.3) 

101 

(25.3) 

196 

(49) 

47 

(11.8) 

15 

(3.8) 
3.27 0.928 

ปาน

กลาง 
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ความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ท่านเช่ือมัน่วา่การลงทุนใน

การท าประกนัชีวิตจะท าให้

ทุนประกนัชีวติไม่สูญหาย  

34 

(8.5) 

142 

(35.5) 

169 

(42.3) 

40 

(10) 

15 

(3.8) 
3.35 0.908 

ปาน

กลาง 

รวม 
 3.27 0.81 

ปาน

กลาง 

ด้านการออม 

ท่านพึ่งพอใจกบัอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการช าระ

เบ้ียประกนัชีวติจนครบ

ก าหนดสัญญา 

31 

(7.8) 

110 

(27.5) 

184 

(46) 

56 

(14) 

19 

(4.8) 
3.20 0.938 

ปาน

กลาง 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติถือเป็นการออมเงิน  

เพื่อเก็บไวใ้ชย้ามเกษียณ 

57 

(14.3) 

161 

(40.3) 

132 

(33) 

39 

(9.8) 

11 

(2.8) 
3.54 0.947 มาก 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติถือเป็นการออมเงิน  

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้

บุตรหลานในอนาคต 

46 

(11.5) 

146 

(36.5) 

164 

(41) 

30 

(7.5) 

14 

(3.5) 
3.45 0.916 มาก 
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ความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติถือเป็นการสร้างค่านิยม

ใหค้นรู้จกัประหยดัและมี

ความรับผดิชอบต่อ

ครอบครัว 

43 

(10.8) 

137 

(34.3) 

167 

(41.8) 

45 

(11.3) 

8 

(2) 
3.41 0.896 มาก 

รวม 
 3.40 0.79 

ปาน

กลาง 

ด้านการปฏิบัติ 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติจะช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนทางการเงิน อนั

เกิดจากอุบติัเหตุ  

    

60 

(15) 

185 

(46.3) 

125 

(31.3) 

22 

(5.5) 

8 

(2) 
3.67 0.868 มาก 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติจะช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนทางการเงิน อนั

เกิดการเสียชีวติของบุคคล

ในครอบครัว 

62 

(15.5) 

192 

(48) 

110 

(27.5) 

25 

(6.3) 

11 

(2.8) 
3.67 0.907 มาก 

รวม  3.67 0.83 มาก 
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ความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านความมั่นคง 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติจะช่วยสร้างความมัน่คง

ของรายได ้หากท่านเจบ็ป่วย 

หรือประสบอุบติัเหตุ 

52 

(13) 

167 

(41.8) 

140 

(35) 

37 

(9.3) 

4 

(1) 
3.57 0.868 มาก 

ท่านคิดวา่การท าประกนั

ชีวติจะช่วยสร้างความมัน่คง

ของรายไดส้ าหรับเล้ียงดู

ตนเอง ในกรณีทุพพลภาพ

โดยส้ินเชิงได ้

44 

(11) 

149 

(11) 

161 

(40.3) 

38 

(9.5) 

8 

(2) 
3.46 0.883 มาก 

รวม  3.51 0.82 มาก 

ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ธนาคารใหค้วามรู้เก่ียวกบั

การลดหยอ่นภาษีกบัลูกคา้ 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

39 

(9.8) 

130 

(32.5) 

164 

(41) 

59 

(14.8) 

8 

(2) 
3.33 0.913 

ปาน

กลาง 

ท่านเลือกซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทยเพราะสามารถ

น ามาลดหยอ่นภาษีได ้

56 

(14) 

143 

(35.8) 

152 

(38) 

37 

(9.3) 

12 

(3) 
3.49 

0.947 

 
มาก 
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ความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุ้มค่าในการท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม  3.41 0.83 
ปาน

กลาง 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการท า

ประกนัชีวติโดยเฉล่ียมากท่ีสุด  คือการท าประกนัชีวติจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง

การเงิน อนัเกิดจากอุบติัเหตุและเกิดการเสียชีวติของบุคคลในครอบครัวคิดเป็นค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.67  รองลงมาคือ  การท าประกนัชีวิตจะช่วยสร้างความมัน่คงของรายได ้          

หากท่านเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  ส่วนความคิดเห็นใน

เร่ืองความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความพึ่งพอใจกบั

ผลประโยชน์รวมตลอดระยะเวลาสัญญาท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวติกบัธนาคารกสิกร

ไทยและความพึ่งพอใจกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการช าระเบ้ียประกนัชีวติจนครบก าหนด

สัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20ซ่ึงพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่า

ในการท าประกนัชีวิตดา้นการปฏิบติั เฉล่ียมากท่ีสุด  และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ย

มาก เท่ากบั 3.67  รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คง จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

เท่ากบั 3.51 และดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

เท่ากบั 3.41  ตามล าดบั   
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ตอนท่ี 4  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย  จ  านวน  ร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั
ชีวติ 

กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การรับรู้ถึงปัญหา 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วน
บุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

44 

(11) 

146 

(36.5) 

182 

(45.5) 

17 

(4.3) 

11 

(2.8) 
3.49 0.849 มาก 

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัใน

การสร้างความมัน่คงของ

รายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉิน 

50 

(12.5) 

162 

(40.5) 

162 

(40.5) 

21 

(5.3) 

5 

(1.3) 
3.58 0.822 มาก 

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความ

รับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

48 

(12) 

161 

(40.3) 

159 

(39.8) 

22 

(5.5) 

10 

(2.5) 
3.54 0.866 มาก 

รวม  3.53 0.75 มาก 
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กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การค้นหาข้อมูล 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิก

ในครอบครัว ในการ

วางแผนรับมือกบัความเส่ียง

ส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้ 

31 

(7.8) 

135 

(33.8) 

175 

(43.8) 

49 

(12.3) 

10 

(2.5) 
3.32 0.877 

ปาน

กลาง 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือ

โฆษณา พนกังานสาขา เพื่อ

ปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทาง

การเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิด

จากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

35 

(8.8) 

124 

(31) 

184 

(46) 

45 

(11.3) 

12 

(3) 
3.31 0.893 

ปาน

กลาง 

รวม  3.31 0.80 
ปาน

กลาง 

การประเมินทางเลือก 

ท่านท าการพิจารณา

รายละเอียด และเง่ือนไข

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

44 

(11) 

117 

(29.3) 

177 

(44.3) 

45 

(11.3) 

17 

(4.3) 
3.32 0.959 

ปาน

กลาง 
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กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ท่านท าการพิจารณา

รายละเอียด และเง่ือนไข

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆ 

65 

(16.3) 

126 

(31.5) 

160 

(40) 

33 

(8.3) 

16 

(4) 
3.48 

0.991 

 
มาก 

รวม  3.39 0.93 
ปาน

กลาง 

การตัดสินใจซ้ือ 

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของ

ธนาคารมีหลายประเภท 

ครอบคลุมกบัความตอ้งการ

ของท่าน 

35 

(8.8) 

141 

(35.3) 

178 

(44.5) 

38 

(9.5) 

8 

(2) 
3.39 0.852 มาก 

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติของธนาคารภาย

หลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

36 

(9) 

137 

(34.3) 

175 

(43.8) 

39 

(9.8) 

13 

(3.3) 
3.36 0.896 

ปาน

กลาง 

รวม  3.38 0.81 
ปาน

กลาง 
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กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D แปลผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ท่านมีความสนใจท่ีจะท า

ประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

29 

(7.3) 

103 

(25.8) 

189 

(47.3) 

50 

(12.5) 

29 

(7.3) 
3.13 0.973 

ปาน

กลาง 

ท่านยนิดีจะแนะน า

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคล

อ่ืนไดรู้้จกั  

23 

(5.8) 

113 

(28.3) 

194 

(48.5) 

49 

(12.3) 

21 

(5.3) 
3.17 

0.905 

 

ปาน

กลาง 

รวม  3.15 0.90 
ปาน

กลาง 

จากตารางท่ี 12  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตโดยเฉล่ีย

มากท่ีสุด  คือการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉินคิด

เป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 รองลงมาคือ  การรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ 

หากท่านสูญเสียรายไดคิ้ดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  และรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49   ส่วนกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

คือ ความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ในครอบครัว  คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13  ซ่ึงพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการ

รับรู้ถึงปัญหาโดยเฉล่ียมากท่ีสุด  และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  
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ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  
ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั 

 สมมติฐานที ่1 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนัท าให้

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกนั ปรากฏผลดงัน้ี 

H0 :เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติไม่แตกต่างกนั 

H1:เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกนั  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกนั 

(Independent T-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed 

Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 13  เพศท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

เพศชาย เพศหญงิ 
t df p-value 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
3.55 0.79 3.44 0.89 1.228 371.14 0.179 

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการ

สร้างความมัน่คงของรายได้

เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

3.63 0.84 3.54 0.81 1.068 337.49 0.805 

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความ

รับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

3.63 0.81 3.47 0.89 1.782 365.36 0.099 
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กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

เพศชาย เพศหญงิ 
t df p-value 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิก

ในครอบครัว ในการวางแผน

รับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

3.35 0.86 3.30 0.89 0.631 354.04 0.852 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือ

โฆษณา พนกังานสาขา เพื่อ

ปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง

ส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3.25 0.86 3.35 0.91 
-

1.067 
360.23 0.309 

ท่านท าการพิจารณา

รายละเอียด และเง่ือนไข

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

3.42 0.98 3.24 0.94 1.795 338 0.136 

ท่านท าการพิจารณา

รายละเอียด และเง่ือนไข

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบ

กบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

บริษทัอ่ืนๆ 

3.55 1.00 3.43 0.98 1.23 1.219 0.607 
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กระบวนการตัดสินใจในการ

ท าประกนัชีวติ 

เพศชาย เพศหญงิ 
t df p-value 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของ

ธนาคารมีหลายประเภท 

ครอบคลุมกบัความตอ้งการ

ของท่าน 

3.48 0.86 3.33 0.84 1.759 342.49 0.662 

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติของธนาคารภาย

หลงัจากการประเมินทางเลือก

ในดา้นต่างๆ 

3.40 0.93 3.33 0.87 0.789 331.93 0.370 

ท่านมีความสนใจท่ีจะท า
ประกนัชีวติของธนาคารกสิกร
ไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว 

3.06 1.00 3.18 0.94 -1.164 332.19 0.643 

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติของธนาคารกสิกร
ไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั 

3.15 0.87 3.18 0.93 -0.248 358.73 0.548 

รวม 3.41 0.89 3.34 0.90 -21.81 317.53 0.47 

จากตารางท่ี 13  แสดงใหเ้ห็นวา่ p-value โดยรวมเท่ากบั 0.47 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัชีวติไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนัท าให้

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

H0 : อายแุตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายแุตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
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 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 14 อายแุตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 9.74 4 2.44 

3.46 0.009** ภายในกลุ่ม 278.19 395 0.70 

รวม 287.94 399  

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้าง
ความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยาม
ฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 6.20 4 1.55 

2.33 0.056 ภายในกลุ่ม 263.40 395 0.67 

รวม 269.60 399  

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี

อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.54 4 0.89 

1.18 0.318 ภายในกลุ่ม 295.89 395 0.75 

รวม 299.44 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกใน

ครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 6.90 4 1.72 

2.27 0.061 ภายในกลุ่ม 300.14 395 0.76 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 11.22 4 2.80 

3.61 0.007** 
ภายในกลุ่ม 306.72 395 0.78 

รวม 
317.94 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 14.12 4 3.53 

3.95 0.004** ภายในกลุ่ม 352.09 394 0.89 

รวม 366.21 398  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.11 4 1.28 

1.30 0.268 ภายในกลุ่ม 386.69 395 0.98 

รวม 391.80 399  

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.31 4 1.08 

1.49 0.204 ภายในกลุ่ม 285.07 395 0.72 

รวม 289.38 399  



 77 
 

 

กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.69 4 0.67 

0.84 0.502 ภายในกลุ่ม 317.47 395 0.80 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติ

ของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 6.66 4 1.05 

1.11 0.349 ภายในกลุ่ม 316.42 395 0.95 

รวม 323.08 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 5.23 4 1.31 

1.61 0.171 ภายในกลุ่ม 321.21 395 0.81 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.424 4  

1.97 0.19 ภายในกลุ่ม 318.66 395  

รวม 323.08 399  

จากตารางท่ี 14  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.19 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติไม่แตกต่างกนั 

เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติแตกต่างกนั คือ การพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคาร

กสิกรไทย (p-value = 0.009) การคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและ
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สอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน   (p-value = 0.007) และการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทย (p-value = 0.004)  

สมมติฐานท่ี 3 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั

ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

  H0 : สถานภาพแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัไม่

แตกต่างกนั 

  H1 : สถานภาพแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่าง

กนั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 15  สถานภาพแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 6.09 3 2.03 

2.85 0.037* ภายในกลุ่ม 281.84 396 0.71 

รวม 287.94 399  

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ
มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.98 3 0.98 

1.46 0.225 ภายในกลุ่ม 266.65 396 0.67 

รวม 269.60 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี
อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย
รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.86 3 1.29 

1.78 0.161 ภายในกลุ่ม 295.57 396 0.75 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว 

ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 1.99 3 0.66 

0.86 0.461 ภายในกลุ่ม 305.05 396 0.77 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคล

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.56 3 1.52 

1.92 0.126 
ภายในกลุ่ม 313.38 396 0.79 

รวม 317.94 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 6.57 3 2.19 

2.40 0.067 ภายในกลุ่ม 359.64 396 0.91 

รวม 366.21 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.34 3 2.11 

2.17 0.91 ภายในกลุ่ม 385.46 396 0.97 

รวม 391.80 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.95 3 1.65 

2.30 0.077 ภายในกลุ่ม 284.43 396 0.72 

รวม 289.38 399  

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

 

ระหวา่งกลุ่ม 5.21 3 1.74 

2.18 0.089 ภายในกลุ่ม 314.95 396 0.95 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 1.87 3 0.62 

0.66 0.579 ภายในกลุ่ม 376.98 396 0.95 

รวม 377.98 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 4.27 3 1.42 

1.75 0.156 ภายในกลุ่ม 322.17 396 0.81 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.424 3  

1.84 0.19 ภายในกลุ่ม 318.66 396  

รวม 323.08 399  
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จากตารางท่ี 15  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.19 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติไม่แตกต่างกนั 

เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัชีวติแตกต่างกนั คือ รับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน(p-value = 0.037)  

 

สมมติฐานท่ี 4 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่าง

กนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

  H0 : จ านวนบุตรแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัไม่

แตกต่างกนั 

  H1 : จ านวนบุตรแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่าง

กนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 16 จ  านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.52  4  0.63  

0.87 0.480 ภายในกลุ่ม 285.41  395  0.64  

รวม 287.94  399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ

มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.26 4 0.31 

0.46 0.763 ภายในกลุ่ม 268.34 395 0.68 

รวม 269.60 399  

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี

อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.34 4 0..84 

1.12 0.349 ภายในกลุ่ม 296.09 395 0.75 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว 

ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 1.97 4 0.49 

0.64 0.636 ภายในกลุ่ม 305.07 395 0.73 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคล

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.36 4 0.84 

1.06 0.378 
ภายในกลุ่ม 314.57 395 0.80 

รวม 
317.94 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.88 4 4.72 

0.51 0.728 ภายในกลุ่ม 364.32 394 0.92 

รวม 366.21 398  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.97 4 7.43 

0.75 0.555 ภายในกลุ่ม 388.82 395 0.98 

รวม 391.80 399  

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.46 4 0.61 

0.85 0.496 ภายในกลุ่ม 286.92 395 0.73 

รวม 289.38 399  

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.89 4 0.72 

0.90 0.464 ภายในกลุ่ม 317.27 395 0.80 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 3.93 4 0.98 

1.04 0.388 ภายในกลุ่ม 374.05 395 0.95 

รวม 377.98 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 6.09 4 1.52 

1.88 0.113 ภายในกลุ่ม 320.34 395 0.81 

รวม 326.44 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.97 4  

0.91 0.49 ภายในกลุ่ม 320.11 395  

รวม 323.08 399  

 

จากตารางท่ี 16  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.49 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือน

แตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

  H0 : รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัไม่

แตกต่างกนั 

  H1 : รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

แตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดงัตาราง 
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ตาราง 17 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 10.87  4  2.72  

3.87 0.004* ภายในกลุ่ม 277.07  395  0.70    

รวม 287.94  399  

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ

มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.10 4 0.78 

1.15 0.333 ภายในกลุ่ม 266.49 395 0.67 

รวม 269.60 399  

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี

อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 5.36 4 1.34 

1.80 0.128 ภายในกลุ่ม 294.08 395 0.74 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว 

ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 5.02 4 1.25 

1.64 0.163 ภายในกลุ่ม 302.02 395 0.76 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคล

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.24 4 0.81 

1.01 0.399 
ภายในกลุ่ม 314.70 395 0.80 

รวม 
317.94 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.42 4 0.86 

0.93 0.447 ภายในกลุ่ม 362.79 394 0.92 

รวม 366.21 398  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 8.75 4 2.19 

2.25 0.063 ภายในกลุ่ม 383.05 395 0.97 

รวม 391.80 399  

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.94 4 1.12 

1.71 0.146 ภายในกลุ่ม 284.44 395 0.72 

รวม 289.38 399  

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.25 4 1.06 

1.33 0.259 ภายในกลุ่ม 315.91 395 0.80 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 0.97 4 0.24 

0.25 0.906 ภายในกลุ่ม 377.00 395 0.95 

รวม 377.98 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.82 4 0.20 

2.25 0.911 ภายในกลุ่ม 325.62 395 0.82 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.61 4  

1.47 0.34 ภายในกลุ่ม 318.47 395  

รวม 323.08 399  

 

จากตารางท่ี 17  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.34 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั 

เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั คือ ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน (p-value = 

0.004)  

สมมติฐานท่ี 6 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีทุนประกนัชีวติ

แตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

 H0 ทุนประกนัชีวติแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ทุนประกนัชีวิตแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัแตกต่างกนั 
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 18 ทุนประกนัชีวิตแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 12.57  4  3.14  

4.51 0.001* ภายในกลุ่ม 275.36  395  0.70    

รวม 287.94  399  

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ
มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 20.37 4 5.09 

8.07 0.000* ภายในกลุ่ม 249.23 395 0.63 

รวม 269.60 399  

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี
อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย
รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 11.31 4 2.83 

3.87 0.004* ภายในกลุ่ม 288.13 395 0.73 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกใน

ครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 21.18 4 5.29 

7.31 0.000* ภายในกลุ่ม 285.86 395 0.72 

รวม 307.04 399  



 

 

กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคล

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 12.63 4 3.16 

4.08 0.003* 
ภายในกลุ่ม 305.31 395 0.77 

รวม 
317.94 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 25.67 4 6.42 

7.42 0.000* ภายในกลุ่ม 340.54 394 0.86 

รวม 366.21 398  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

 

ระหวา่งกลุ่ม 31.30 4 7.82 

8.57 0.000* 
ภายในกลุ่ม 360.50 395 0.91 

รวม 391.80 399  

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

 

ระหวา่งกลุ่ม 20.46 4 5.11 

7.51 0.000* ภายในกลุ่ม 268.92 395 0.68 

รวม 289.38 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 19.75 4 4.94 

6.49 0.000* ภายในกลุ่ม 300.41 395 0.76 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 20.11 4 5.03 

5.55 0.000* ภายในกลุ่ม 357.87 395 0.91 

รวม 377.98 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 13.14 4 3.29 

4.14 0.003* ภายในกลุ่ม 313.30 395 0.79 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 18.95 4  

6.14 0.001* ภายในกลุ่ม 304.13 395  

รวม 323.08 399  

จากตารางท่ี 18  แสดงให้เห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.001 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีทุนประกนัชีวิตแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั 

 เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวตินอ้ยกวา่ 100,000 บาทมี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติตั้งแต่ 300,001-
500,000 บาท ลูกคา้ประกนัชีวติท่ีมีทุนประกนัชีวตินอ้ยกวา่ 100,000 บาทมีกระบวนการตดัสินใจ
ในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000 บาท และลูกคา้ท่ีมีทุน
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ประกนัชีวติตั้งแต่ 100,001-300,000 บาทมีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกบั
ลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 7  ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ

แตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

 H0 : ระยะเวลาประกนัชีวติแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ระยะเวลาประกนัชีวติแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัแตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 19 ระยะเวลาประกนัชีวติแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่าง
กนั 

กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 20.78 4 5.20 

7.68 0.000* ภายในกลุ่ม 267.15 395 0.68 

รวม 287.94 399  

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ

มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 22.02 4 5.51 

8.78 0.000* ภายในกลุ่ม 247.57 395 0.63 

รวม 269.60 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี

อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 6.90 4 1.72 

2.33 0.056 ภายในกลุ่ม 292.54 395 0.74 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว 

ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 22.11 4 5.53 

7.62 0.000* ภายในกลุ่ม 284.93 395 0.72 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคล

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 19.68 4 4.92 

6.51 0.000* 
ภายในกลุ่ม 298.26 395 0.75 

รวม 
317.94 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 18.35 4 4.59 

5.20 0.000* ภายในกลุ่ม 347.86 395 0.88 

รวม 366.92 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 25.92 4 6.48 

7.00 0.000* ภายในกลุ่ม 365.88 395 0.93 

รวม 391.80 399  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี

หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 15.96 4 3.99 

5.77 0.000* ภายในกลุ่ม 273.41 395 0.69 

รวม 289.38 399  

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ

ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 10.22 4 2.55 

3.26 0.012* ภายในกลุ่ม 309.94 395 0.78 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของ

ธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 22.58 4 5.64 

6.27 0.000* ภายในกลุ่ม 355.40 395 0.90 

รวม 377.98 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั

ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน

ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 18.48 4 4.62 

5.92 0.000* ภายในกลุ่ม 307.96 395 0.78 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 18.45 4  

6.03 0.006* ภายในกลุ่ม 304.63 395  

รวม 323.08 399  

จากตารางท่ี 19  แสดงให้เห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.006 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการ
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ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ระยะเวลาประกนัชีวติท่ี

แตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติไม่แตกต่างกนั คือ ความรับรู้ถึงบุคคล

ในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได ้(p-value = 0.056)  

เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 10 ปี มี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวิต 25 ปี และ
ลูกคา้ประกนัชีวติท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 20 ปี มีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ
แตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 25 ปี  

สมมติฐานท่ี 8 ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีอตัราผลตอบแทน

แตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 

 H0 : อตัราผลตอบแทนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัไม่แตกต่างกนั 

 H1 : อตัราผลตอบแทนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัแตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชท้ดสอบค่าโดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA of Variance: One Way ANOVA) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ดงันั้นจะปฏิเสธ H0 ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prop. หรือ p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดงัตาราง 

ตาราง 20 อตัราผลตอบแทนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัแตกต่างกนั 
กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 35.87 5 7.17 

11.21 0.000* ภายในกลุ่ม 252.07 394 0.64 

รวม 287.94 399  



 

 

กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความ

มัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉิน 

ระหวา่งกลุ่ม 15.53 5 3.10 

1.46 0.000* ภายในกลุ่ม 254.07 394 0.64 

รวม 269.60 399  

ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ี

อาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายได ้

ระหวา่งกลุ่ม 29.80 5 5.96 

8.70 0.000* ภายในกลุ่ม 269.64 394 0.68 

รวม 299.44 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกใน

ครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้

ระหวา่งกลุ่ม 21.15 5 4.23 

5.83 0.000* ภายในกลุ่ม 285.89 394 0.73 

รวม 307.04 399  

ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา 

พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 23.47 5 4.69 

6.28 0.000* 
ภายในกลุ่ม 294.46 394 0.75 

รวม 
317.99 399  

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ

เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 39.58 5 7.91 

9.54 0.000* ภายในกลุ่ม 326.63 393 0.83 

รวม 366.21 398  
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กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนั

ชีวติ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และ
เง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ
ธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 42.32 5 8.46 

9.54 0.000* ภายในกลุ่ม 349.48 394 0.89 

รวม 391.80 399  

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมี
หลายประเภท ครอบคลุมกบัความ
ตอ้งการของท่าน 

ระหวา่งกลุ่ม 21.15 5 4.23 

6.21 0.000* ภายในกลุ่ม 268.23 394 0.72 

รวม 289.38 399  

ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ
ของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน
ทางเลือกในดา้นต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 23.01 5 4.60 

6.10 0.000* ภายในกลุ่ม 297.15 394 0.75 

รวม 320.16 399  

ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติ
ของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว 

ระหวา่งกลุ่ม 39.52 5 7.90 

9.20 0.000* ภายในกลุ่ม 338.46 394 0.95 

รวม 377.98 399  

ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืน
ไดรู้้จกั 

ระหวา่งกลุ่ม 43.47 5 8.67 

12.07 0.000* ภายในกลุ่ม 283.09 394 0.72 

รวม 326.44 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 30.43 3  

8.14 0.000* ภายในกลุ่ม 292.65 394  

รวม 323.08 399  
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จากตารางท่ี 20  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า p-value โดยรวมเท่ากบั 0.00 หมายความวา่ ลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีอตัราผลตอบแทนแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจใน

การท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั 

ตอนท่ี 2 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีอตัราผลตอบแทน 100 – 200  มี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีไม่ทราบอตัราผลตอบแทนประกนั
ชีวติและลูกคา้ท่ีมีอตัราผลตอบแทน 201 – 300  มีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ
แตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีไม่ทราบอตัราผลตอบแทนประกนัชีวิต 

สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความ

เขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H0:ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจไม่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H1:ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ตาราง 21 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 :ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของ
ธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.499 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติ

ของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท า
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ประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ  และยอมรับ H1 

แสดงทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมีความสัมพนัธ์

กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H0: ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H1:ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ตาราง 22 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 :ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของ
ธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.653 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 
ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของทศันคติของ 

ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ 
  และยอมรับ H1 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
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 H0: ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H1: ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ตาราง 23 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 :ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของ
ธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.531 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 
ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติ
ของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั
ชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ   และยอมรับ H1 ทศันคติ
ของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

 H0:ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยไม่มีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

 H1:ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 
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ตาราง 24 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 :ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของ
ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั
ชีวติ 

0.778 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติ

ของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต มีค่านอ้ยกวา่ 

0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ  และยอมรับ H1 แสดงทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  

ตอนท่ี 3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

สมมติฐานท่ี 1 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความ
มัน่คงมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H0: ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงไม่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 H0: ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 

 



 101 
 

 

ตาราง 25 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.590 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของความคุม้ค่าในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ   และยอมรับ   

ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการให้
ความคุม้ครองมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วาม
คุม้ครองไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วาม
คุม้ครองมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
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ตาราง 26 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วามคุม้ครองมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วาม
คุม้ครองมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

0.544 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของความคุม้ค่าในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วามคุม้ครองมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ

ในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ   และ

ยอมรับ    ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วามคุม้ครอง

มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออม
มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ  

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
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ตาราง 27 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.611 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของความคุม้ค่าในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ   และยอมรับ    

ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 4 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ 
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ตาราง 28 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 : ความคุม้ค่าในการท าประกนั
ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการ
ใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั
ชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

0.639 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 28 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของความคุม้ค่าในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความ

วา่ จะปฏิเสธ   และยอมรับ   ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้น

การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้น

การตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

สมมติฐานท่ี 5 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยไม่มีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 

   : ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 
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ตาราง 29 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

สมมติฐานการวจัิย 
Pearson  

Correlation 
p-value 

H1 : ความคุม้ค่าในการท าประกนั
ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจใน
การท าประกนัชีวิต 

0.842 0.000** 

**= ปฏิเสธ H0ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จากตารางท่ี 29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ดว้ยการทดสอบของ Pearson Correlation ซ่ึงพบวา่ ค่า p-value ของความคุม้ค่าในการท าประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติมี

ค่านอ้ยกวา่ 0.01 ซ่ึงหมายความวา่ จะปฏิเสธ   และยอมรับ   ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติ

ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.01 
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ส่วนที ่3 การจัดล าดับความส าคัญด้านคุ้มค่าของลูกค้าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ตาราง 30 แสดงล าดบัความคุม้ค่าท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
ประเภทของความคุ้มค่า จ านวน ร้อยละ อนัดับ 

ดา้นการลงทุน 32 8 5 

ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย ์ 130 32.50 1 
ดา้นความมัน่คง 36 9 4 

ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง 129 32.25 2 
ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 73 18.25 3 

รวม 400 100  

จากตารางท่ี 30 แสดงการจดัล าดบัความส าคญัดา้นคุม้ค่าของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคาร

กสิกรไทย  ซ่ึงความคุม้ค่าท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยไดรั้บมากท่ีสุด 5 อนัดบั มีดงัน้ี  

อนัดบัท่ี 1 ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย ์ 
อนัดบัท่ี 2  ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง 
อนัดบัท่ี 3 ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 
อนัดบัท่ี 4 ดา้นความมัน่คง 
อนัดบัท่ี 5 ดา้นการลงทุน 

  



 

 

บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของ

ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทยท่ีส่งผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจ

ในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคุม้ค่าในการท าการประกนัชีวติกบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมีกรมธรรม์

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย ในเขต 41 ซ่ึงแบ่งได1้5 สาขา  ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณได้

การสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran ซ่ึงสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได้

จ  านวน 400 คน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% และก าหนดความน่าเช่ือถือได ้95%  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใชว้ธีิ Independent t-test   การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson 

Correlation) 
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สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากท่ีสุด มีจ านวน  237 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.25  และเป็นเพศชาย จ านวน  163 คน  คิดเป็นร้อย

ละ40.75 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปีจ านวน  171 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.75  อายรุะหวา่ง 

31-40 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

อายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ  านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 8.5 และมีอายรุะหวา่ง 61-70 ปี จ  านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.75 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.75 และรองลงมามีสถานภาพสมรสคิดเป็น

ร้อยละ 31.25 จ านวนบุตรของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ไม่มีบุตรคิดเป็นร้อยละ70.50 รองลงมามี

จ านวนบุตร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 17  จ  านวนบุตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 จ านวนบุตร 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.50 และจ านวนบุตร 4 คนข้ึนไป คิดเป็น 0.25 ตามล าดบั รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีรายได ้ ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมาคือ มีรายไดม้ากกวา่ 

45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20  รายไดต้ั้งแต่ 20,000-35,000บาท คิดเป็น ร้อยละ19.50 รายไดน้อ้ย

กวา่ 15,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75  และมีรายไดต้ั้งแต่ 35,000 – 45,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 12 

ตามล าดบั ทุนประกนัชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีทุนประกนัชีวติมูลค่า 100,001 – 

300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 นอ้ยกวา่ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีทุนประกนัชีวติ 

300,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.25 มีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000 คิดเป็นร้อยละ 

7.25 และมีทุนประกนัชีวติ 500,001 – 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตามล าดบัระยะเวลา

ประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกนัชีวิต  10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

35 ระยะเวลาการประกนัชีวิต 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 ระยะเวลาการประกนัชีวิต 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 20.25 และระยะเวลาในการประกนัชีวิต 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.25 ตามล าดบัและอตัรา

ผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญาประกนัชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบ

อตัราผลตอบท่ีไดรั้บเม่ือส้ินสุดสัญญา รองลงมาคืออตัราผลตอบแทนรวม 100 -200 คิดเป็นร้อยละ 

37.50 อตัราผลตอบแทนรวม 201-300  คิดเป็นร้อยละ 18.75 อตัราผลตอบแทนรวม 301-400  คิด

เป็นร้อยละ 3 อตัราผลตอบแทนรวม 401-500  คิดเป็นร้อยละ 0.75 และอตัราผลตอบแทนรวม 501-

600  คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ปัจจยัดา้นทศันคติของลูกคา้ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย อนั

ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ  ดา้นความเช่ือมัน่  และดา้นการปฏิบติั (ประสบการณ์)  ซ่ึงสรุปผลได้

ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองทศันคติต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยดา้นความเช่ือมัน่ โดยเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.56 และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  

รองลงมาคือ ดา้นดา้นความรู้  ความเขา้ใจ จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  และดา้น

พฤติกรรมจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง  เท่ากบั 3.36 และ เท่ากบั 3.32 ตามล าดบั  และ

จ าแนกตามปัจจยัทศันคติดา้นต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

- ดา้นความรู้และความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองการทราบถึง

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการประกนัชีวิตมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 จดัอยูใ่นระดบัท่ีมี

ความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

- ดา้นความเช่ือมัน่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นถึงความจ าเป็นในการท าประกนัชีวติ

ในปัจจุบนัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 จดัอยูใ่นระดบัท่ีมีความคิดเห็นดว้ยมาก 

- ดา้นพฤติกรรม  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่บุคคลใกลชิ้ดหรือครอบครัวมี

ประสบการณ์ในการท าประกนัชีวติจะส่งผลต่อการท าประกนัชีวติมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั

3.58 จดัอยูใ่นระดบัท่ีมีความคิดเห็นดว้ยมาก 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติโดยเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ

การท าประกนัชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน อนัเกิดจากอุบติัเหตุและการท า

ประกนัชีวติจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน อนัเกิดการเสียชีวติของบุคคลในครอบครัว

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  รองลงมาคือ  การท าประกนัชีวติจะช่วยสร้างความมัน่คงของรายได ้

หากท่านเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  ส่วนความคิดเห็นในเร่ืองความ

คุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความพึ่งพอใจกบัผลประโยชน์รวมตลอด

ระยะเวลาสัญญาท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวิตกบัธนาคารกสิกรไทยและความพึ่งพอใจกบัอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการช าระเบ้ียประกนัชีวติจนครบก าหนดสัญญาคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ซ่ึง
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พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตดา้นการปฏิบติั เฉล่ีย

มากท่ีสุด  และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก เท่ากบั 3.67  รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คง จดั

อยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก เท่ากบั 3.51 และดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี จดัอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก เท่ากบั 3.41  ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตโดยเฉล่ียมาก

ท่ีสุด  คือรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉินคิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 รองลงมาคือ  รับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่าน

สูญเสียรายได ้คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  และ รับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49   ส่วนกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความ

สนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ในครอบครัว  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.13  ซ่ึงพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการรับรู้ถึงปัญหา

โดยเฉล่ียมากท่ีสุด  และจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติต่างกนัผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดงัน้ี 

1.1 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัชีวติต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได้

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความตอ้งการของ

ท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารภายหลงัจากการประเมินทางเลือกใน

ดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ในครอบครัว

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- เพศท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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1.2 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ

ท าประกนัชีวติต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติเร่ือง

การรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได้

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติเร่ือง

การคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติเร่ือง

การพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความตอ้งการของ

ท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารภายหลงัจากการประเมินทางเลือกใน

ดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ในครอบครัว

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ

เร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

1.3  การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต

เร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได้

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความตอ้งการ

ของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารภายหลงัจากการประเมินทางเลือก

ในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั 

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

1.4  การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ จ  านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได้

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วน

บุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความตอ้งการ

ของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารภายหลงัจากการประเมินทางเลือก

ในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- จ านวนบุตรท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั 

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

1.5 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายใน

ยามฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคาร

กสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนได้

รู้จกั แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

1.6 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายใน

ยามฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 
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เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคาร

กสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ทุนประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนได้

รู้จกั แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวตินอ้ยกวา่ 100,000 บาทมี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติตั้งแต่ 300,001-
500,000 บาท ลูกคา้ประกนัชีวติท่ีมีทุนประกนัชีวตินอ้ยกวา่ 100,000 บาทมีกระบวนการตดัสินใจ
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ในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000 บาท และลูกคา้ท่ีมีทุน
ประกนัชีวติตั้งแต่ 100,001-300,000 บาทมีกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกบั
ลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัชีวติมากกวา่ 700,000 บาท 

1.7 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ ระยะเวลากนัชีวิตท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายใน

ยามฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัไม่ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคาร

กสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- ระยะเวลากนัชีวติท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนได้

รู้จกั แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 10 ปี มี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวิต 25 
ปี และลูกคา้ประกนัชีวติท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 20 ปี มีกระบวนการตดัสินใจในการท า
ประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาประกนัชีวติ 25 ปี  

1.8 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตต่างกนั จากการวเิคราะห์ดา้นต่างๆ พบวา่ 
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- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายไดเ้พื่อใชจ่้ายใน

ยามฉุกเฉินแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสีย

รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการวางแผนรับมือกบัความ

เส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อปรึกษาและสอบถาม 

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคาร

กสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติบริษทัอ่ืนๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของท่านแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารภายหลงัจากการประเมิน

ทางเลือกในดา้นต่างๆแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

- อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท า

ประกนัชีวติเร่ืองการแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนได้

รู้จกั แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ลูกคา้ท่ีมีอตัราผลตอบแทน 100 – 200  มี
กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีไม่ทราบอตัรา
ผลตอบแทนประกนัชีวิตและลูกคา้ท่ีมีอตัราผลตอบแทน 201 – 300  มีกระบวนการ
ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตแตกต่างกบัลูกคา้ท่ีมีไม่ทราบอตัราผลตอบแทนประกนัชีวติ 

2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

2.1 ทศันคติลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยดา้นความรู้ ความเขา้ใจมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05  

 2.2 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยดา้นความเช่ือมัน่มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 

0.01 
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2.3 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยดา้นพฤติกรรมมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 

0.01 

2.4 ทศันคติของลูกคา้ประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

3.การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย 

3.1 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นความมัน่คงมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 

0.01 

3.2 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วาม

คุม้ครองมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.01 

3.3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการออมมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 

0.01 

3.4 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิ

ประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

3.5 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
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ส่วนที ่3 การจัดล าดับความส าคัญด้านคุ้มค่าของลูกค้าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ล าดบัความส าคญัดา้นความคุม้ค่าท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย  ซ่ึงความคุม้

ค่าท่ีลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยไดรั้บมากท่ีสุด 5 อนัดบั มีดงัน้ี  

อนัดบัท่ี 1 ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย ์  

อนัดบัท่ี 2  ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง 
อนัดบัท่ี 3 ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 

อนัดบัท่ี 4 ดา้นความมัน่คง 
อนัดบัท่ี 5 ดา้นการลงทุน 

อภิปรายผล 

 จากการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาสามารถท่ีจะอธิบายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการวจัิยข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากท่ีสุด มีจ านวน  237 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.25  และเป็นเพศชาย จ านวน  163 คน  คิดเป็นร้อย

ละ40.75 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุด มีจ านวน  171 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.75 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.75 และไม่มีบุตรจ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ70.50 รายไดข้อง

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้ ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ระยะเวลาประกนั

ชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 10 ปี จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของนิรณาภา ลาวงคแ์ละเพญ็ศรี เจริญวา (2555:46) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ประกนัชีวติระยะยาวของประชากรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด เป็นผูไ้ม่มีบุตรและมี

รายไดส่้วนตวัต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของณฐักานต ์

เอ่ียมอมัพรพงศแ์ละณฐัสุดา คลา้ยพนัธ์ (2554:69) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท า

ประกนัชีวติกบับริษทัเอไอเอ กรณีศึกษาพนกังานส่วนกลาง กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

พบวา่ กลุ่มผูท้  าประกนัชีวติส่วนใหญ่มีอายกุรมธรรมร์ะหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 
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กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองทศันคติต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยดา้นความเช่ือมัน่จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  สอดคลอ้งกบัรายงานประจ าปีของ

ธนาคารกสิกรไทยท่ีระบุวา่ ธนาคารสามารถครองความเป็นผูน้ าในธุรกิจประกนัชีวิตผา่นช่องทาง

ธนาคาร (รายงานประจ าปี 2559 ธนาคารกสิกรไทย :54)  แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย   

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติดา้นการปฏิบติัจดัอยู่

ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คง จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 

และดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี จดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบ

ผลงานวจิยัของสมชยั เลิศอนนัตต์ระกูล (2540 : บทคดัยอ่) ท าการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อการประกนัชีวิตในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ความคิดเห็นในการพิจารณาท า

ประกนัชีวติเพื่อความมัน่คงต่อตวัเองและครอบครัว ความคุม้ครองและค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ไข้

มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการรับรู้

ถึงปัญหาจดัอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดการสูญเสียทรัพยสิ์น หรือเสียชีวติ ปัจจุบนัการด าเนินชีวติในแต่

ละวนัลว้นมีความเส่ียงทั้งส้ิน โดยเฉพาะความเส่ียงเร่ืองการเกิดอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนได้

ตลอดเวลา จึงส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจท าประกนัชีวิต  

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติต่างกนัพบวา่ เพศ สถานภาพของ

ลูกคา้ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวติ

ไม่แตกต่างกนั และอตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ระบวนการตดัสินใจในการท าประกนั

ชีวติแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชาลิสา วงัซา้ยและเพจ็แข ธรรมวธีิกุล 

(2553:บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการฝาก-

ถอนของธนาคารออมสิน(ส านกังานใหญ่) พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัทศันคติไม่แตกต่างกนั และ
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สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุดใจ เดชธนมงคลชยั (2545:บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี

ก าหนดการตดัสินใจประกนัชีวติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่อตัรา

ผลตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าประกนัชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ประกนัชีวติในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ    ดา้นความ

เช่ือมัน่ และดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ พบวา่ทศันคติของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ

ตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต ซ่ึงปัจจยัดา้นทศันคติคือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคในเชิงบวกหรือเชิง

ลบท่ีจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ จึงกล่าวไดว้า่ปัจจยัทศันคติของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัท่ี

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทยมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติ 

-  ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใหค้วามคุม้ครอง

มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวติดา้นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวจิยัของพทัธนนัท ์ ภูจ  าปา (2550:บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบวา่กลุ่มผูซ้ื้อกรมธรรมแ์บบสตาร์ทเตอร์พลสัเห็นวา่ปัจจยัดา้นระยะเวลาคุม้ครอง และการเบิกค่า

รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

- ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์

ทางภาษี มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิตดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  พทัธนนัท ์ภูจ  าปา (2550:บทคดัยอ่) 

ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยใ์น

เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มผูซ้ื้อประกนัชีวิตแบบนิวเซฟเวอร์พลสัเห็นวา่

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลดหยอ่นภาษีเงินได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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ส่วนที ่3 การจัดล าดับความส าคัญด้านคุ้มค่าของลูกค้าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
 จากการจดัล าดบัความคุม้ค่าสามารถบอกไดถึ้งประเภทของความคุม้ค่าท่ีคุม้ค่าท่ีลูกคา้

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยไดรั้บมากท่ีสุด ดงัน้ี 1). ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย ์                

2). ดา้นการให้ความคุม้ครองและ 3).ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของณัฐกานต ์ เอ่ียมอมัพรพงศแ์ละณฐัสุดา คลา้ยพนัธ์ (2554 : 65) ท าการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท าประกนัชีวติกบับริษทัเอไอเอ กรณีศึกษาพนกังานส่วนกลาง 

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พบวา่กลุ่มผูท้  าประกนัชีวติกบับริษทั เอไอเอ มีปัจจยัท่ีเลือกส่วน

ใหญ่ คือ เพื่อเป็นเงินออม คิดเป็นร้อยละ 20.4 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัพบวา่ ทุนประกนัชีวติ ระยะเวลาในการท าประกนัชีวิต และอตัรา

ผลตอบแทนของประกนัชีวติท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวติท่ีแตกต่าง

กนั ดงันั้นธนาคารจึงควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวของแต่ละกรมธรรม ์ เน่ืองจากส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต อีกทั้งปัจจยัดา้นทศันคติ อนัไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นความ

เช่ือมัน่ และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวิต ธนาคารจึงควร

สร้างทศันคติท่ีดีแก่ลูกคา้ของธนาคาร เพื่อใหลู้กคา้ของธนาคารท่ีใชบ้ริการดา้นอ่ืนๆ เกิดความ

สนใจในผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ เช่น การประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาเพื่อสร้างความเขา้ใจใน

เร่ืองความเป็นจ าดดา้นความมัน่คงในการวางแผนทางการเงินในอนาคต อีกทั้งควรใหค้วามส าคญั

กบัรูปแบบความความคุม้ค่าของผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการออมหรือ

สะสมทรัพย ์เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวิตดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั ดว้ยการพิจารณาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อวเิคราะห์

ผลลพัธ์ใหช้ดัเจนข้ึน หรือท าการศึกษาในวธีิการเชิงคุณภาพ เพื่อหาค าตอบในเชิงสาเหตุมากข้ึน

นอกจากน้ี ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทยในเขต 

41 ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น หากมีโอกาสและงบประมาณในการวจิยัคร้ังต่อไป ควร

ศึกษากบัลูกคา้ของธนาคารในจงัหวดัอ่ืนๆ ดว้ย  
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านทศันคติ  และความคุ้มค่าในการท าประกนัชีวติของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทยท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวติ 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของบุคคลกบักระบวนการตดัสินใจท าประกนัชีวิต

ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคุม้ค่าในการท าการประกนัชีวติกบักระบวนการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติในการท าประกนัชีวิตของธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 3 ความคุม้ค่าในการท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจในการท าประกนัชีวิต 
ส่วนท่ี 5 ล าดบัความส าคญัของความคุม้ค่าของลูกคา้ประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 6 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

2. โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง (  ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

มากท่ีสุด หมายถึง ท่านปฏิบติัเป็นประจ าและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
มาก หมายถึง ท่านปฏิบติัเกือบทุกคร้ังและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง ท่านปฏิบติับา้งบางคร้ังและเห็นดว้ยขอ้ความนั้นอยูบ่า้ง 
นอ้ย หมายถึง ท่านปฏิบติันาน ๆ คร้ังและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านไม่ปฏิบติัและเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

3.  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเก็บไวเ้ป็นความลบัเพื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 
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ส่วนที่1 ลกัษณะส่วนบุคคลของลูกค้าประกนัชีวติธนาคารกสิกรไทย 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (    ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียง

ค าตอบเดียว 

1. เพศ 

 (      ) ชาย     (      ) หญิง 

2. อาย ุ ..........   ปี 

3. สถานภาพ 

(      ) โสด     (      ) สมรส 

(      )  หมา้ย     (      ) หยา่ร้าง 

4. จ านวนบุตร      

(      )    ไม่มีบุตร     (      ) 1 คน 

 (      ) 2 คน     (      )  3 คน 

(      ) ตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป 

5. รายไดต่้อเดือน 

 (      ) ไม่เกิน 15,000 บาท   (      ) 15,001 – 25,000 บาท 

 (      ) 25,001 – 35,000 บาท   (      ) 35,001 – 45,000 บาท 

 (      ) มากกวา่ 45,000 บาท  

6. ทุนประกนัชีวติของท่าน 

(      ) ไม่เกิน 100,000 บาท   (      ) 100,001 – 300,000 บาท 

(      ) 300,001 – 500,000 บาท   (      ) 500,001 – 700,000 บาท 

(      ) มากกวา่ 700,000 บาท  

7. ระยะเวลาประกนัชีวติของท่าน 

(      ) 10 ปี (      ) 15 ปี (      ) 20 ปี (      ) 25 ปี  

8. อตัราผลตอบแทนรวมตลอดระยะเวลาสัญญาประกนัชีวติ 

(      ) 100-200 %    (      ) 201-300 % 

(      ) 301 – 400 %    (      ) 401-500 % 

(      ) 501- 600 %    (      ) ไม่ทราบ 
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ส่วนที2่ ปัจจัยด้านทัศนคติในการท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (     ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียง

ค าตอบเดียว 

ขอ้
ท่ี 

ค าถาม 
ระดบั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ความรู้ ความเข้าใจ 
1. ท่านทราบเง่ือนไขและรายละเอียดสัญญาการเอา

ประกนัภยัของธนาคาร 
     

2. ท่านทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าประกนัชีวิต      
3. ท่านเขา้ใจถึงขั้นตอนและวธีิการในการท าประกนัชีวติเป็น

อยา่งดี 
     

ความเช่ือมั่น 
4. ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตจะช่วยให ้ ท่านสามารถ

วางแผนทางการเงินได ้
     

5. ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตมีความคุม้ค่า      
6. ท่านเห็นความจ าเป็นในการท าประกนัชีวติในปัจจุบนั      
7. ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตจะท าใหท้่านรู้สึกปลอดภยั

และมีความมัน่คง 
     

ด้านพฤติกรรม  
8. ท่านมีธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆกบัธนาคาร ท าใหท้่านเกิด

ความสนใจผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารดว้ย 
     

9. ท่านมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตมาก่อน      
10. บุคคลใกลชิ้ดหรือครอบครัวมีประสบการณ์ในการท า

ประกนัชีวติ 
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ส่วนที3่ ความคุ้มค่าในการท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
ค าช้ีแจง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (     ) ท่ีตรงตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ขอ้
ท่ี 

ค าถาม 
ระดบั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านการลงทุน 
11. ท่านพึ่งพอใจกบัผลประโยชน์รวมตลอดระยะเวลาสัญญา

ท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวิตกบัธนาคารกสิกรไทย 
     

12. ท่านคิดวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท าประกนัชีวติเป็น
รายไดท่ี้แน่นอน เน่ืองจากมีการจ่ายเงินคืนในแต่ละปี 

     

13. ท่านเช่ือมัน่วา่การลงทุนในการท าประกนัชีวิตจะท าใหทุ้น
ประกนัชีวติไม่สูญหาย  

     

ด้านการออม 
14. ท่านพึ่งพอใจกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการช าระเบ้ีย

ประกนัชีวติจนครบก าหนดสัญญา 
     

15. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติถือเป็นการออมเงิน  เพื่อเก็บ
ไวใ้ชย้ามเกษียณ 

     

16. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติถือเป็นการออมเงิน  เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาใหบุ้ตรหลานในอนาคต 

     

17. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติถือเป็นการสร้างค่านิยมให้
คนรู้จกัประหยดัและมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

     

ด้านการให้ความคุ้มครอง 
18. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติจะช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนทางการเงิน อนัเกิดจากอุบติัเหตุ 
     

19. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติจะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนทางการเงิน อนัเกิดการเสียชีวติของบุคคลใน
ครอบครัว 

     

ด้านความมั่นคง 
21. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติจะช่วยสร้างความมัน่คงของ

รายได ้หากท่านเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ 
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ขอ้
ท่ี 

ค าถาม 
ระดบั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

22. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวติจะช่วยสร้างความมัน่คงของ
รายไดส้ าหรับเล้ียงดูตนเอง ในกรณีทุพพลภาพโดยส้ินเชิง
ได ้

     

ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
23. ธนาคารใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลดหยอ่นภาษีกบัลูกคา้ ทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 
     

24. ท่านเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย
เพราะสามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได ้

     

 

ส่วนที4่ กระบวนการตัดสินใจในการท าประกนัชีวติ 

 ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง(      ) ท่ีตรงตามระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ขอ้
ท่ี 

ค าถาม 
ระดบั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

การรับรู้ถึงปัญหา 
25. ท่านรับรู้ถึงความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน      
26. ท่านรับรู้ถึงความส าคญัในการสร้างความมัน่คงของรายได้

เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
     

27. ท่านรับรู้ถึงบุคคลในความรับผดิชอบท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบ ถา้ท่านสูญเสียรายได ้ 

     

การค้นหาข้อมูล 
28. ท่านคน้หาขอ้มูลจากสมาชิกในครอบครัว ในการ

วางแผนรับมือกบัความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดได ้ 
     

29. ท่านคน้หาขอ้มูลจากส่ือโฆษณา พนกังานสาขา เพื่อ
ปรึกษาและสอบถาม เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินลด
ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงส่วนบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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ขอ้
ท่ี 

ค าถาม 
ระดบั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

การประเมินทางเลือก 
30. ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทย 
     

31. ท่านท าการพิจารณารายละเอียด และเง่ือนไขผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติของธนาคารกสิกรไทยเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตบริษทัอ่ืนๆ 

     

การตัดสินใจซ้ือ 
32. 

 
กรมธรรมป์ระกนัชีวติของธนาคารมีหลายประเภท 
ครอบคลุมกบัความตอ้งการของท่าน 

     

33. ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคารภาย
หลงัจากการประเมินทางเลือกในดา้นต่างๆ 

     

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
34. ท่านมีความสนใจท่ีจะท าประกนัชีวติของธนาคารกสิกร

ไทยใหบุ้คคลอ่ืนๆ ในครอบครัว 
     

35. ท่านยนิดีจะแนะน าผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติของธนาคาร
กสิกรไทยใหบุ้คคลอ่ืนไดรู้้จกั  

     

ส่วนที ่5 จัดล าดับความคุ้มค่าทีลู่กค้าให้ความส าคัญมากที่สุด 

ค าช้ีแจง:  กรุณาใส่ล าดบัท่ี  1-5 โดยเรียงล าดบัความคุม้ค่าท่ีท่านใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

 ดา้นการลงทุน  ดา้นการออมหรือสะสมทรัพย ์       ดา้นความมัน่คง 

 ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง  ดา้นการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี 

ส่วนที ่6  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

 

ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ดลชนก นะเสือ 

วนั เดือน ปี เกดิ 12 มีนาคม 2533 
สถานทีเ่กดิ จงัหวดัเพชรบุรี 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ(ศิลปศาสตรบณัฑิต) 
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