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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคมอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 30-39 ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาต ่ากว่าหรอืเทียบเท่าปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 – 
45,000 บาท  
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายด้าน พบว่า มีระดับความส าคัญในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย              
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 4.11 4.11 4.11 4.00 4.00 และ 3.80 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน               
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อประกันชวีิตผ่านช่องทางธนาคาร ในด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชวีิต            
ผ่านช่องทางธนาคารสงูสดุ (ปี/กรมธรรม)์ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร             
ด้านการช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารต่อ (บาท /ปี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05 
 
  
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชีวติผ่าน
ช่องทางธนาคารสูงสุด (ปี/กรมธรรม์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร             
ด้านจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชีวิตที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05               
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่ามาก 
 
ค ำส ำคญั:  ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรม การซือ้ประกนั ธนาคาร 

 

Abstract 
 

 This research aimed to study the service marketing mix related to consumer behavior and 
behavioral trends with regard to life insurance through a bank (Bancassurance) in the Bangkok 
metropolitan area. The sample size consisted of four hundred employees aged twenty years and older. 
The questionnaire was used in the data correlation process. The statistical data analysis was performed 
through frequency, percentage, mean and standard deviation. The analyses of the differences used              
t-test, one way analysis of variance and correlation analysis using Pearson product moment correlation 
coefficient. 
 The results of research were as follows:   
 Most of the respondents were female, single, aged between thirty and thirty nine of age, with 
an undergraduate degree, working for a private enterprise and a monthly income of between 30,001 to 
45,000 Baht. 
 The majority of customers had opinions regarding the overall aspect of attitude towards the 
service marketing mix were at the strongly important level in terms of people, price, process, promotion, 
physical evidence, place and product respectively. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: 
 Customers of different ages, marital status, occupation and monthly income of different levels 
in fluenced the buying behavior of life insurance through a bank (Bancassurance) in the Bangkok 
metropolitan area in terms of the period of insurance premiums through the bank (year/policy) with a 
statistical significance of 0.05. 
 Customers with different monthly incomes had different buying behavior in terms of life 
insurance through a bank (Bancassurance) in the Bangkok metropolitan area in terms of the payment 
insurance premium through a bank (baht/year) with a statistical significance of 0.05. 
 The service marketing mix in the aspects of price and process related to the buying behavior 
of life insurance through a bank (Bancassurance) in the Bangkok metropolitan area in terms of the 
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period of insurance premium through a bank (year/policy) at a very low level, in the same direction and 
with a statistical significance of 0.05.  
 The service marketing mix in the aspects of promotion, process and physical evidence related 
to the buying behavior in terms of life insurance through a bank (Bancassurance) in the Bangkok 
metropolitan area the amount of life insurance premiums paid through a bank (baht/year) at a low level, 
in the opposite direction and with a statistical significance of 0.05 level. 
 
Keywords: Relationship, Behavior, Insurance Purchase, Bank 

 

บทน ำ 
 มนุษยท์ุกคนย่อมมวีงจรชวีติเริม่ตัง้แต่เกดิ โตขึน้เขา้สู่วยัศกึษาเล่าเรยีนและเขา้สู่วยัท างานเพื่อสรา้ง
ฐานะ ซึง่จะมัน่ใจได้อย่างไรว่าในอนาคตจะมเีงนิใช้หลงัจากการท างานที่เหนื่อยมาหลายสบิปีหรอืจะได้พกัผ่อน
อย่างสบายในวยัเกษียณ จวบจนกระทัง่ถงึขัน้สุดท้ายของชวีติคอื การจากไปในก่อนวยัอนัควร ในธรรมชาตขิอง
คนเรานัน้เมื่อเกดิมาแลว้ การแก่ การเจบ็ และการตาย เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่พน้และไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะ
เกดิขึน้เมื่อใด รวมถงึในสภาพสงัคมและความเป็นอยู่ในปัจจุบนัมนุษยต์อ้งเผชญิกบัภยัอนัตรายรอบดา้น ซึง่จะเหน็
ไดจ้ากการเจบ็ป่วยจากโรคภยัไขเ้จบ็ หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุ ซึง่มผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติใหเ้หน็อยู่เป็น
ประจ า อาจส่งผลก่อให้เกดิความเสยีหายด้านทรพัย์สนิและรายได้ ให้กบัตนเอง ครอบครวั และผู้อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
การประกนัชวีติจงึมบีทบาททีส่ าคญัและเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาความเดอืดรอ้นได้ โดยป้องกนั 
ชดเชยหรอืทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ยงัใหป้ระโยชน์ในเรื่องการออมทรพัย ์และยงัมสี่วนช่วยส่งเสรมิ
การปลูกฝังนิสยัการประหยดั เกบ็ออม รวมไปถงึการมสีว่นช่วยในการระดมเงนิทุนจากเบีย้ประกนัชวีติ เพื่อน าไป
พฒันาประเทศต่อไป 
 สมาคมประกนัชวีติไทย ไดว้เิคราะห ์ภาพรวมธุรกจิประกนัชวีติไทยปี 2557 และแนวโน้มธุรกจิประกนั
ชีวิตไทยปี 2558 ว่ายังคงมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยมีเบี้ยประกันชีวิต ณ สิ้นปี 2557 รวมทัง้สิ้น 503,851              
ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเตบิโตถงึรอ้ยละ 13.7 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา และแนวโน้มของธุรกจิประกนัชวีติจะเตบิโต
อย่างต่อเนื่องในปี 2558 ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 13 เบี้ยประกันภัยรบัรวมประมาณ 571,000              
ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัแรงส่งมาจากปี 2557 รวมทัง้ปัจจยัสนบัสนุนจากภาวะเศรษฐกิจทีก่ าลงัฟ้ืนตวั สถานการณ์ทาง
การเมอืงทีด่ขี ึน้ตามล าดบั ท าใหค้วามเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคดขีึน้ 
  ในส่วนของช่องทางการจ าหน่าย ช่องทางการขายผ่านตวัแทนประกนัชวีติถอืว่ายงัคงเป็นช่องทางหลกั 
ณ สิ้นปี 2557 มีสดัส่วนการขายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอนัดับหนึ่งร้อยละ 51.6 มีเบี้ยประกันชีวิตรบัจ านวน 
260,014 ลา้นบาท อนัดบัสองเป็นช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิชย์ (Bancassurance) สดัส่วนการขายอยู่ที่
ร้อยละ 41.9 มีเบี้ยประกนัชีวิตรบั 210,895 ล้านบาท อนัดบัสามเป็นช่องทางการขายผ่านการตลาดแบบตรง 
(Direct Marketing) มสีดัส่วนรอ้ยละ 3.0 มเีบีย้ประกนัชวีติรบั 15,242 ลา้นบาท และช่องทางอื่นๆ อกีรอ้ยละ 3.5 
มเีบีย้ประกนัชวีติ 17,698 ลา้นบาทและส าหรบัอตัราการเตบิโตของเบี้ยประกนัภยัรบัรวมผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อ
เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา การขายผ่านตวัแทนประกนัชวีติมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 7.5 การขาย
ผ่านธนาคารเตบิโตรอ้ยละ 22.4 การขายผ่านการตลาดแบบตรงเตบิโตรอ้ยละ 8.8 และการขายผ่านช่องทางอื่นๆ 
เตบิโตรอ้ยละ 20.7 ตามล าดบั (สมาคมประกนัชวีติไทย. 2558: ออนไลน์) 
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 ในปัจจุบนัการแขง่ขนัทางธุรกจิของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศไทยเป็นทีน่่าสนใจและจบัตามมองเป็น
อย่างมาก เพราะ “ประกนัชวีติ” กลายเป็นปัจจยัส าคญัทีม่นุษยต์อ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งนัน่หมายถงึเป็นปัจจยัหนึ่งของ
ชวีติ มผีู้ท าประกนัชวีติเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากความเขา้ใจในธุรกิจประกนัชวีติที่มากขึน้ รูปแบบของ
ผลติภณัฑท์ี่หลากหลาย การคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจประกนัชวีติ ในส่วนของช่องทางจดัจ าหน่ายนัน้ มกีาร
คาดการณ์ว่า บรษิทัประกนัชวีติจะใหค้วามส าคญัในการขายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) มากขึน้จาก
เดมิทีมุ่่งเน้นการขายผ่านตวัแทนประกนัชวีติเป็นหลกั ซึง่การขายประกนัชวีติผ่านธนาคารเป็นทางเลอืกใหม่ในการ
บริการซื้อประกันผ่านช่องทางของธนาคาร โดยนับตัง้แต่ต้นปี 2545 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท .) ได้มี
ประกาศอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกจินายหน้าประกนัภยั ทีเ่รยีกว่า “บรกิารประกนัภยัผ่าน
ธนาคาร” หรือ “แบงก์แอสชัวรันซ์” (Bancassurance) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพและ
ประสทิธภิาพในการขยายงานประกนัภยัใหม้ากยิง่ขึน้ โดยธนาคาร จะท าหน้าทีเ่ป็นผูช้ีช้่อง แนะน า หรอืจดัการให้
ลกูคา้ของธนาคารไดม้ปีระกนัภยัในประเภททีเ่หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละราย 
 ดงันัน้จงึท าให้ผู้วจิยัมีความสนใจที่จะศกึษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากช่องทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ถอืว่าเป็นตลาดหลกั และผูบ้รโิภคมกี าลงัในการซือ้ประกนัชวีติ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกจิประกนัชวีติในดา้น การปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร การพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนทางการตลาดและการขายประกนัชีวติผ่านช่องทางธนาคาร            
ใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ เพื่อจะน าไปสูด่า้นเป็นผูน้ าในดา้นธุรกจิประกนัชวีติ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ กบัพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทาง
ธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1  ชาย 
    1.1.1.2  หญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
    1.1.2.1  20 - 29 ปี  
    1.1.2.2  30 - 39 ปี 
    1.1.2.3  40 - 49 ปี 
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    1.1.2.4  50 - 59 ปี 
     1.1.2.5  60 ปี ขึน้ไป 
    1.1.3  สถานภาพ 
    1.1.3.1  โสด 
    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3  หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
    1.1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี 
    1.1.5.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    1.1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.4  ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
     1.1.5.5  พ่อบา้น / แม่บา้น  
     1.1.5.7 อื่นๆ โปรดระบุ......................... 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.1.6.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    1.1.6.2  15,001 - 30,000 บาท 
    1.1.6.3  30,001 - 45,000 บาท 
     1.1.6.4  45,001 - 60,000 บาท 
     1.1.6.5  ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป      
  1.2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
    1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
    1.2.2  ดา้นราคา 
    1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
     1.2.5  ดา้นบุคคล 
    1.2.6  ดา้นกระบวนการ 
     1.2.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติ
ผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1.  ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารแตกต่างกนั 
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 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย              
ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  พฤติกรรมการซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากร มรีากศพัทม์าจากภาษากรกี  
ค าว่า Demo หมายถึง People แปลว่า ประชากร “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” แปลว่า 
“ลักษณะ” เมื่อแยกพิจารณาจาก รากศัพท์ค าว่า “Demography” มีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือวิชา              
ทีเ่กีย่วกบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปัจนพงศ ์และณรงค ์เทยีนสง่. 2521: 2)  
 สวุสา ชยัสุรตัน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ทีบ่่งบอกและ
เป็นหลกัเกณฑ์ในลกัษณะของประชากรของแต่ละบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได้ การศึกษา 
อาชพี ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิครอบครวั วฎัจกัรชวีติ และสถานภาพทางสงัคม 
 เพ็ญพร ธีระสวสัดิ ์(2540: 3-4) ให้ความหมายว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางประชากร เกีย่วกบัสถานะของประชากร และการเปลีย่นแปลงสถานะของประชากร ปรากฏการณ์
ทางประชากรทีส่ าคญัม ี6 ประการคอื ขนาดองคป์ระกอบ การกระจายตวัตามพืน้ที ่ภาวะเจรญิพนัธุ ์ภาวะการตาย 
และการยา้ยถิน่ของประชากร  
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 22) กล่าวว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ทีแ่สดงถึงลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา ระดบัรายได ้อาชพี เชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิประสบการณ์ ขนาดของครอบครวั ลว้นจะมผีลต่อรปูแบบอุปสงคแ์ละอุปทานของประชากร 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2546: 32) กล่าวว่า เป็นการศึกษาการท าความเข้าใจกับพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค โดยการวเิคราะหค์น้หาหรอืวจิยั เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้การเลอืกสนิคา้และบรกิาร เพื่อทราบ
ถงึค าตอบในลกัษณะความตอ้งการ พฤตกิรรมการซือ้ การใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อช่วยใหน้ักการตลาดคน้หาค าตอบ
ใหก้บัค าถามเกีย่วกบัการตลาด 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ในการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต
ในการศกึษาไวด้งันี้ 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ประกนัชวีติผ่านชอ่งทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรในการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ในกรณี              
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ที่ไม่ทราบสดัส่วนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 74) ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% และ
ความผดิพลาดสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิ 5% หรอื 0.05 จากสตูรการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และท าการ
เกบ็ตวัอย่างเพิม่ 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
 3.  วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
   ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling: SRS) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลาก             
เขตในกรุงเทพมหานคร ที่มทีัง้หมด 50 เขต เพื่อน ามาเป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มูล โดยการจบัฉลากมา 8 เขต 
ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตวัฒนา เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตคันนายาว เขตปทุมวัน และ                 
เขตประเวศ 
  ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนที่เท่ากนัจ านวน           
50 คน ต่อเขต  
  ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงสถานที่เกบ็ขอ้มูล
จากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารในหา้งสรรพสนิคา้ เน่ืองจากสาขาในหา้งสรรพสนิคา้มธีุรกรรม
การเงนิ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ภายในที่เดยีวกนัสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ และจากรายงานการวจิยั โดย
ระดับความพึงพอใจจากพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการการท าธุรกรรมของลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารในหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ (สตาภา ศรสี ารวล. 2556) [6] 
 
ตารางท่ี 1 แสดงวธิกีารสุม่ตวัอย่าง 
 

เขต สถานท่ีเกบ็ จ านวนชุด 
บางกะปิ 
วฒันา 
หว้ยขวาง 
ลาดพรา้ว 
บางนา 
คนันายาว 
ปทุมวนั 
ประเวศ 

หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ 
หา้งสรรพสนิคา้ Terminal 21 
หา้งสรรพสนิคา้ เซนทรลั พระราม 9 
หา้งสรรพสนิคา้ เซนทรลั ลาดพรา้ว 
หา้งสรรพสนิคา้ เซนทรลั บางนา 
หา้งสรรพสนิคา้ แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์
หา้งสรรพสนิคา้ เซนทรลั เวลิด ์
หา้งสรรพสนิคา้ ซคีอนสแควร ์ 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 ขัน้ท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่คยซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้น
ขัน้ที ่1, 2 และ 3 
 
ผลกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคมีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน              

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDUQFjACahUKEwiqpriImbLIAhVGjo4KHdCCBlc&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C&usg=AFQjCNGp1z21mpGp9_CzFbIDEq67IqPVtw&bvm=bv.104615367,d.c2E
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การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีสถานภาพโสด              
ระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน              
30,001 – 45,000 บาท  
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายด้าน พบว่า มีระดับความส าคัญในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจ าหน่าย           
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 4.11 4.11 4.11 4.00 4.00 และ3.80 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน            
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อประกนัชวีิตผ่านช่องทางธนาคาร ในด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชวีิต         
ผ่านช่องทางธนาคารสงูสดุ (ปี/กรมธรรม)์ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้น
การช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารต่อ (บาท/ปี) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชีวติผ่าน
ช่องทางธนาคารสูงสุด (ปี/กรมธรรม์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
 ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ           
ทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร          
ด้านจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชีวิตที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05            
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่ามาก 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
  ผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามา
อภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารแตกต่างกนั 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผา่นช่องทางธนาคาร ดา้นจ านวนเงนิค่า
เบี้ยประกนัชวีติที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชวีติผ่านช่องทาง
ธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
เนื่องจากปัจจุบนัเพศชายและเพศหญิงมคีวามเท่าเทียมกนัมากขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์ประเภทประกนัชวีติมกีาร
ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้บรโิภคไม่ว่าจะเป็นเพศใดกต็าม ซึ่งสอดคลอ้งกบั อรุณ วสิุทพพิฒัน์สกุล (2552) 
ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่าเพศ           
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
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 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงนิ 
ค่าเบี้ยประกนัชีวติที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากปัจจุบนัผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการท าประกนัชวีติเพิม่มาก
ขึน้เพื่อเป็นการคุ้มครองในระยะยาว ดงันัน้อายุทุกกลุ่มจงึมพีฤติกรรมการซื้อประกนัชวีิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ดา้นจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั กรกนก  
มปีระเสรฐิวาจา (2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ใช้ในการตัดสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจทีล่กูคา้ตดัสนิใจเลอืกใชก้ารบรกิารดา้นประกนัชวีติ ไม่แตกต่างกนั  
  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นระยะเวลา
การช าระค่าเบี้ยประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มรีะยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติ
ผ่านช่องทางธนาคารมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นกลุ่มทีท่ างานมาหลายปีมรีายไดม้ากพอสมควร และมคีวามต้องการ
ความมัน่คงในชวีิตการซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตอายุจึงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสนิใจในด้านระยะเวลา เพราะ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะมกีารท าประกนัชวีติเพื่อต้องการความคุม้ครองและลงทุนในระยะยาว รวมถงึเป็นการจดัการ
วางแผนการเงนิหลงัเกษียณอายุ ซึง่สอดคล้องกบั อศิราภรณ์ วรีะคงสุวรรณ (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่มัพนัธ์
กบัรปูแบบการท าประกนัชวีติของผูถ้อืกรรมธรรม ์บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกรปูแบบประกนัชวีติแตกต่างกนั 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นจ านวน
เงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากทุกสถานภาพ สามารถจะซื้อหากรมธรรมแ์ละช าระค่าเบีย้ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางธนาคารได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิลาวัณย์ พรหมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาเรื่องทัศนคติและ               
ความพงึพอใจโดยรวมต่อการซือ้กรมธรรม์ผ่านทางเทเลมารเ์กต็ติ้งกบับมจ.ไทยพาณิชยน์ิวยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ
ของผูเ้อาประกนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท าประกนั
ชวีติผ่านทางเทเลมารเ์กต็ติง้กบั บมจ.ไทยพาณิชยน์ิวยอรค์ไลฟ์ประกนัชวีติ ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารดา้นระยะเวลา
การช าระค่าเบี้ยประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกนั มีพฤติกรรมการซื้อประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคาร ด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) มากที่สุด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัแลว้ มภีาระค่าใชจ้่ายทีส่งู ท าให้
ตอ้งค านึงถงึระยะเวลาในการช าระค่าเบีย้ประกนัต่อปีใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในช าระค่าเบีย้ประกนั และค่า
เบี้ยประกนัชวีติยงัสามารถมาใชใ้นการลดหย่อนภาษีได้ดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั อศิราภรณ์ วรีะคงสุวรรณ (2556) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัรูปแบบการท าประกนัชวีติของผูถ้อืกรรมธรรม ์บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกรูปแบบประกนัชวีติ
แตกต่างกนั ซึง่ท าใหร้ะยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัไม่เท่ากนั 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้น
จ านวนเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติ
ผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทัง้นี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่ว่าจะอยู่ในระดบัการศกึษาใด เมื่อมกีารซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร 
กต็้องช าระค่าเบี้ยประกนัชีวติตามที่กรมธรรม์ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบั กรุณา วนัดี  (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยั             
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สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูท้ีม่กีรมธรรมป์ระกนัชวีติในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทัย ผลการวิจยัพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความเห็นด้วยเกี่ยวกบัปัจจัย            
สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ไม่แตกต่างกนั 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นจ านวนเงนิ
ค่าเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทาง
ธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
เน่ืองจากผู้บรโิภคไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชพีใด กต็้องการความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของตวัเอง ประกนั
ชีวิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยประกันในด้านความเสี่ยงของทัง้ชีวิตและทรพัย์สนิของผู้บริโภค            
โดยสามารถที่จะรบัประกนัไดท้ัง้ตนเอง และคนในครอบครวั ซึง่สอดคล้องกบักบั อรุณ วสิุทพพิฒัน์สกุล (2552) 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยพบว่าอาชีพไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร 
ดา้นจ านวนเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนั
ชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิตทิี่ 0.05 ทัง้นี้เนื่องจาก ผูบ้รโิภคไม่ว่าจะมรีายได้เฉลีย่ระดบัใดกย็่อมที่จะต้องการความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของตนเอง ซึง่ปัจจุบนับรษิทัประกนัมกีารออกแบบรูปแบบประกนัเพื่อใหเ้หมาะสมกบับุคคลในทุกระดบั
รายได้ผู้บริโภคสามารถที่เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับรายรบัของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ            
กรุณา วนัด ี(2556) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรรมธรรมป์ระกนัชวีติจองผูท้ีม่ ี
กรรมธรรมป์ระกนัชวีติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามเหน็
ด้วยเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซื้อกรรมธรรม์ชีวติทัง้ 7 ด้านโดยรวม          
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง          
การจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ด้านกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 1. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นจ านวนเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และดา้น
ระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากในปัจจุบนัผลติภณัฑ์ประกนัชวีติมคีวามคล้ายคลงึกนัไม่ว่าจะซื้อ
ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งท าหน้าที่เป็นนายหน้าประกนัชวีติ หรอืซื้อผ่านตวัแทนประกนัชวีติ ดงันัน้
ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกซื้อประกนัชีวิตที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ           
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ลกัษณะบางประการของผลติภณัฑ์ของบรษิทัทีอ่าจกระทบต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผู้บรโิภค คอืความใหม่ ความสลบัซบัซ้อนและคุณภาพทีผู่้บริโภครบัรูไ้ด้ของผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ที่ใหม่
และมคีวามสลบัซบัซอ้นอาจต้องมกีารตดัสนิใจเพิม่มากขึน้ ดงันัน้การซือ้ประกนัชวีติจงึต้องมกีารใชอ้งคป์ระกอบ
ดา้นอื่นๆ ในการตดัสนิใจซือ้เพิม่ดว้ย 
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคาโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ประกนั
ชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นจ านวนเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากในการเลอืกซือ้ประกนัชวิติผูบ้รโิภคสามารถ
เลอืกซือ้ประกนัที่มรีาคาและความคุ้มครองทีเ่หมาะสมกบัรายไดแ้ละความสามารถในการช าระค่าเบีย้ของตนเอง 
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ไดอ้ยู่แลว้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั วกิานดา เสรสีมนึก (2550) ที่ไดก้ล่าวไวว้่าบรษิทัประกนัชวีติต่างๆ สามารถเพิม่เบี้ย
ประกนัชวีติใหห้ลากหลายและเหมาะสมกบัผูบ้รโิภคได ้ซึง่ถอืเป็นการเพิม่โอกาสการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของ
ผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 
  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อประกนั
ชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.114 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากในการซื้อประกนัชวีติผู้บรโิภคย่อมมองถึงจ านวนเงนิในการช าระค่าเบี้ยที่เป็นภาระ
ผูกพนัธ์กบัผู้บรโิภคตลอดสญัญากรมธรรม์ ซึ่งสอดคล้องกบั กรุณา วนัดี (2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสม          
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขต            
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั พบว่าดา้น ราคามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กรรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูบ้รโิภค 
 3. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจ าหน่ายโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีติที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) 
และด้านระยะเวลาการช าระค่าเบี้ยประกนัชีวติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากการจ าหน่ายประกนัชวีติบรษิัทประกนัชวีติสามารถ
เพิม่จ านวนของนายหน้าและตวัแทนจ าหน่ายใหค้รอบคลุมพืน้ทีต่ามจ านวนกลุ่มผูบ้รโิภค ซึง่ท าผูบ้รโิภคสามารถที่
จะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติไดส้ะดวกมากขึ้น ซึง่สอดคลอ้งกบั วกิานดา เสรสีมนึก (2550) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสนิใจท าประกันชีวิตของพนักงานในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร พบว่า
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายในเรื่องสามารถตดิต่อตวัแทนหรอืบรษิทัประกนัชวีติ 
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีิตที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี)  
โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั -0.107 ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิ
การตลาด จึงเข้าร่วมงานการจัดรายการพิเศษต่างๆ เช่น งาน M0ney Expo ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รบัส่วนลด            
ค่าเบีย้ประกนัจากรายการสง่การขาย จงึท าใหจ้ านวนค่าเบีย้ทีต่อ้งช าระลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบั กรุณา วนัด ี(2554) 
ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูท้ีม่ ี
กรมธรรม์ประกนัชวีติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั พบว่าดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูบ้รโิภค 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านชอ่งทางธนาคาร 
(ปี/กรมธรรม์) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากในปัจจุบนั          
ทุกบรษิทัมคีวามสามารถท าการตลาดโดยการโฆษณาผ่านสือ่ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ ซึง่จะ
ท าให้ผู้บรโิภคเกิดการรบัรู้และติดอยู่ในความทรงจ า ดงันัน้ผู้บรโิภคจะตัดสนิใจเลือกกรรมธรรม์ที่ต้องกบัความ
ตอ้งการของตนเองอยู่ด ีซึง่สอดคลอ้งกบั วกิานดา เสรสีมนึก (2550) ศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติของพนกังานในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร พบว่าผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละตดิอยู่
ในความทรงจ าของผูบ้รโิภคเอง แต่ผูบ้รโิภคจะเลอืกซือ้ประกนัทีต่รงกบัความตอ้งการของตน 
 5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคลโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) และด้าน
ระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม)์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการขายประกนัชีวติความน่าเชื่อถือเป็นสิง่ส าคญั ดงันัน้บรษิัท              
จงึมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิตให้มีความน่าเชื่อถือ พูดจาสุภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้บรโิภคเกิด           
ความมัน่ใจ ซึง่สอดคลอ้งกบั กรุณา วนัด ี(2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูท้ีม่กีรมธรรมป์ระกนัชวีติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ดา้นบุคคล 
มผีลต่อการซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภค 
 6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี)                
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (r) 
เท่ากบั -0.172 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบั ต ่ามาก เน่ืองจากการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทาง
ธนาคารมีกระบวนการท างานที่สะดวกมากขึ้น เช่น การซื้อประกันชีวิต การส่งมอบกรมธรรม์ เป็นต้น ท าให้
สามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคได้รวดเรว็ นอกจากนี้ยงัมกีารแนบรายละเอยีดขอ้มูลอื่นๆเพิม่เติม ได้แก่ การให้ส่วนลด          
ค่าเบี้ยประกนัไปพร้อมกับการจดัส่งเล่มกรมธรรม์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถศึกษาหาข้อมูลการซื้อประกนัชีวิต
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีติที่ช าระจงึลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั กมลภทัร นิยมนา (2554) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัในการเลอืกซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาล นครราชสมีา พบว่า ตวัแทนขายประกนั
ชวีติมผีลต่อการซือ้ประกนัชวีติมากทีส่ดุ 
  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร (ปี/กรมธรรม์) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.099 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ ามาก เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
กระบวนการ จงึรบัรู้ว่าขัน้ตอนการส่งมอบ กรมธรรม์ การซื้อประกนัมีความสะดวกและรวดเรว็ ผู้บรโิภคก็จะมี
ระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประชวีติเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั กรุณา วนัด ี(2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขต          
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั พบว่า ดา้นกระบวนการมผีลต่อการเลอืกซือ้กรมธรรมข์องผูบ้รโิภค 
 7. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ด้านจ านวนเงนิค่าเบี้ยประกนัชวีติที่ช าระผ่านช่องทางธนาคาร (บาท/ปี) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (r) 
เท่ากับ -0.099 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่ ามาก เมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ           
ป้ายประกาศและป้ายแนะน าบรกิารทีม่คีวามชดัเจน ผูบ้รโิภค จะพบว่าการน าเสนอรายละเอยีดขอ้มลูการส่งเสรมิ
การตลาดในการใหส้ว่นลดค่าเบีย้ประกนัชวีติ ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มลูและมพีฤตกิรรมการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติ
ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกรุณา วนัด ี(2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติของผู้ที่มกีรมธรรม์ประกันชวีติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูบ้รโิภค 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคาร ดา้นระยะเวลาการช าระค่าเบีย้ประกนัชวีติผ่านชอ่งทางธนาคาร 
(ปี/กรมธรรม)์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากการเลอืกซือ้
ประกันชีวิตผู้บริโภคจะเปรียบเทียบจากผลประโยชน์ที่ตนจะได้รบั และการช าระเบี้ยในระยะเวลาที่ตนเองมี
ความสามารถ สอดคล้องกับ โอฬาร สกลเดชา (2546) ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต              
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ผ่านธนาคาร (Bancassurance) พบว่า ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอการซือ้กรมธรรมผ์่านธนาคารของ 
ผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบสามญัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
 สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร มีความสมัพันธ์กับแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 พฤติกรรมการซื้อประกนัชีวติผ่านช่องทางธนาคาร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัชีวติผ่านช่องทางธนาคาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากผู้บริโภคมีจ านวนกรมธรรม์ครบตามความต้องการ จึงท าให้ผู้บริโภคไม่สมัครซื้อประกันชีวิตเพิ่ม 
สอดคลอ้งกบั จุฑามาศ พงษ์สวุนิยั (2554) ศกึษาเรื่องการรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจ
ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัทข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค 
มแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัทโ์ดยรวมพบว่า ในอนาคตคาด
ว่าจะไม่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท ์
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าการศกึษาในเรื่องการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางตวัแทนประกนัชวีติว่ามคีวามแตกต่างกนั
อย่างไรกบัการซือ้ผ่านช่องธนาคาร 
 2.  ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจต่อการซื้อประกันภัยผ่านช่องทาง
ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการน าผลวิจยัใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลติภัณฑ์และรูปแบบกรรมธรรม์ เพื่อให้               
ผูเ้อาประกนัไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 
 3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อประกันชีวิต             
ผ่านช่องทางธนาคารต่างๆเพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างในแต่ละธนาคารเพื่อประเมินศกัยภาพในการแข่งขนั                
ในตลาดธุรกจิประกนัชวีติผ่านนายหน้าธนาคารและน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารของการใหบ้รกิาร
ผ่านช่องทางธนาคาร 
 
กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงู จาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตา และขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบ
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่           
ในการท าวจิยัชิน้นี้ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยจ์ากคณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน ทีไ่ดใ้ห้
ความรูเ้พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในหลกัสตูรการเรยีนเพื่อน ามาใชใ้นการท าวจิยัในครัง้นี้ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืและการสละเวลาตอบแบบสอบถาม เพื่อใชใ้น
การวจิยัครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ ขอขอบคุณครอบครวั ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจใหเ้สมอ 
ตัง้แต่เริ่มต้นเรียนจนจบการศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น SWUMBA รุ่นที่ 16 ทุกคน ที่ให้ก าลังใจและ           
คอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย  
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