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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา การรบัรู้ความเสีย่ง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บรโิภคที่เคยได้รบการรบัเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทาง

ธนาคารทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 402 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุ 20 – 29 ปี สถานภาพโสด  การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท  การรบัรูค้วามเสีย่ง

และความไวว้างใจการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก    

 การรบัรูค้วามเสีย่งในภาพรวม ประกอบดว้ย ดา้นหน้าที ่ดา้นการเงนิ ดา้นสงัคม ดา้นจติใจ และดา้นเวลา 

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มจะซือ้กรมธรรม ์และแนวโน้มการแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่าน 

ช่องทางการตลาดทางธนาคาร ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ความไวว้างใจในภาพรวม ประกอบดว้ย ดา้นพนกังานธนาคาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม 

จะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ตามลาํดบั   

ความไวว้างใจในภาพรวมประกอบดว้ย ดา้นพนกังานธนาคาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม 

การแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  ในทศิทางเดยีวกนั ส่วน

ความไวว้างใจดา้นบรษิทัประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 

 

________________________________ 

¹สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ การตดัสนิใจ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study risk perception,trustfulness  and  insurancebuying 

decision   

trends via bank channels of consumers in Bangkok.  The sampling group used in this research is a group of  

402 people, 20 year old and up,  who have been offered insurance products through bank channels and live  

in the Bangkok metropolitan area, A questionnaire was used as the researchtool to collect the data. 

 The research results show that the largest customer group is female, 20 to 29 years old, single,  

holding abachelor’s degree, working as employees in private companies and for having average income 

15,001 – 25,000 baht per month. The overall risk perception and trustfulness on insurancebuying via bank  

channels is at the high level 

There is an inverse relation between overall and functional, financial, social, psychological andtime 

risks of customers' risk perception and the tendency to recommend others to buy insurance via bankrisks of 

customers' risk perception and the tendency to recommend others to buy insurance via bankchannels at a 

statistical significant level of 0.01  

 There are positive relations between overall, bank employees, and sale service process of  

customers' trustfulness on insurance buying decision via bankchannels, and the tendency to buy the  

insurance, at a statistical significance levels of  0.00 and 0.01, respectively  

 There are positive relations between overall, bank employees,  and sale service process of 

customers' trustfulness on insurance buying decision via bankchannels, and the tendency to recommend 

others to purchase insurance at a statistical significance levels of  0.01.  

 

Keyword: Perception,Trustfulness, Decision 

 

บทนํา 

ในปจัจุบนัการดํารงชวีติของมนุษย์ ล้วนแต่ต้องเผชญิกบัความเสีย่งและความไม่แน่นอน จงึมปีญัหาต่าง

เกดิขึน้ตามมา ไม่ว่าจะเป็นภยัอนัตรายทีเ่กดิจากการกระทําของตนเองและภยัอนัตรายทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิซึง่

ในบางครัง้อาจจะมกีารป้องกนัไวห้รอืสามารถหลบเลีย่งได ้แต่บางครัง้กไ็ม่สามารถทีจ่ะป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งได ้ ดงันัน้

เพื่อหาหนทางแก้ไขหรอืแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในปญัหาที่อาจเกดิขึน้ได ้  จงึได้ก่อให้เกดิ “ธุรกจิประกนัภยั” 

ขึน้มา 

ช่องทางการขายทีม่สีดัสว่นสงูสดุของไตรมาส 3 ปี 2557 ไดแ้ก่ 

อบัดบั 1 การขายผ่านตวัแทนประกนัชวีติ 49% หรอื 18,677.10 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 7.49 
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อบัดบั 2 การขายผ่านธนาคาร 44% หรอื 164,582.58 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 25.46    

อบัดบั 3 การขายผ่านช่องทางอื่นๆ 4% หรอื 14,011.38 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 10.01   

อบัดบั 4 การขายผ่านช่องทางโทรศพัท ์3% หรอื11,413.91 ลา้นบาท เตบิโตขึน้รอ้ยละ 22.20 

 การเสนอขายประกนัผ่านทางธนาคารหรอื Bancassurance เป็นอกีช่องทางหน่ึงทางการการขายประกนั

ชวีติ 

เพราะเป็นช่องทางที่สามารถผลติเบี้ยประกนัใหก้บับรษิทัประกนัชวีติและสรา้งรายไดค้่าธรรมเนียมใหก้บั

ธนาคารพาณิชยไ์ด้อย่างเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากฐานลูกคา้เงนิฝากของแต่ละธนาคารนัน่เอง ส่งผลให้แต่ละบรษิัท

ประกนัชวีติต่างกแ็ขง่ขนัในการพฒันาช่องทางการขายผ่านทางธนาคารเพื่อนําเสนอสนิคา้ และบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็

ใหก้บัลกูคา้ ซึง่แมจ้ะยงัมอีตัราสว่นค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัการขายผ่านทางตวัแทน แต่ดว้ยชื่อเสยีงของตวัแทนขาย

ประกนัทีอ่อกจะตดิไปในทางลบ จงึเชื่อว่าผูท้ีม่ฐีานะดจีะเป็นผูท้ีเ่ลอืกและปรบัแต่งกรมธรรมป์ระกนัชวีติของตนใหต้รง

กบัความตอ้งการของตนมากทีส่ดุ แนวทางการคน้หาช่องทางการจาํหน่ายขายประกนัผ่านทางธนาคารน่าจะตอบสนอง

ความต้องการในส่วนน้ีได้ดี ยิง่ไปกว่านัน้ สงัคมไทยยงัให้ความเชื่อถือในตัวผู้จดัการธนาคารมากกว่าตวัแทนขาย

ประกนัดว้ย (ฟินนัซ่า. 2547: ออนไลน์) 

 การรบัรูค้วามเสีย่ง เป็นสภาวะทีผู่บ้รโิภคมคีวามรูส้กึหรอืเชื่อว่ามคีวามเสีย่งในการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

หากตดัสนิใจผดิพลาดจงึชะลอการตดัสนิใจและศกึษาหาขอ้มูลเงื่อนไขความคุม้ครองเน่ืองจากพฤตกิรรมของธนาคาร

ในตอนน้ีมกัจะยัดเยียดขายประกนัให้กบัลูกค้าที่ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารไม่ได้พูดถึงเน้ือหาสาระของกรมธรรม ์

ตลอดจนเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ บอกแค่ต้องจ่ายกี่งวด คุ้มครองกี่ปี เมื่อครบปีน้ีจะได้เงินคืนเท่าไร และได้

ดอกเบีย้ต่างจากฝาก ธนาคารอย่างไรเท่านัน้ (นสพ. สยามธุรกจิ. 2554: ออนไลน์) รวมทัง้ฐานะทางการเงนิของบรษิทั

ประกนัชีวิตเพราะเงนิที่เราซื้อประกนัชีวตินัน้จะอยู่กบับรษิัทไปอีกนาน หากบริษัทที่เราทําประกนัเกิดเลิกกจิการ

เท่ากบัว่าเราอาจจะตอ้งเสยีเงนิลงทุนกอ้นหน่ึงไป จงึถอืไดว้่าการรบัรูค้วามเสีย่ง และความไวว้างใจเป็นปจัจยัภายใน 

ทางดา้นจติวทิยาของผูบ้รโิภคซึง่เป็นปจัจยัทีส่าํคญัปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลใหเ้กดิความไม่มัน่ใจในผลทีเ่กดิขึน้จากการ 

ตดัสนิใจซือ้และเป็นปจัจยัทีข่ดัขวางการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

 ความไวว้างใจ เป็นความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอองคก์รเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัอย่างมากต่อการสรา้งความภกัดแีละ

มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกนัระหว่างความไวว้างใจและความภกัดขีองลกูคา้ เพราะการสรา้งความมัน่ใจของลกูคา้และ 

การส่งมอบคุณภาพการบริการนําไปสู่องค์กรที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นความไว้วางใจของลูกค้า (Hadjikhani และ

Thilenius, 2005; Moormanetal, 1992.) ธุรกิจประกนัชีวติกเ็ช่นกนั หากผู้บริโภคมคีวามไว้วางใจทัง้ในด้าน

ภาพลกัษณ์และดา้นบรกิารขององคก์ร จะทําใหเ้กดิความจงรกัภกัดกีารมาใชบ้รกิารซํ้า และเกดิการบอกต่อไดก้ารใช้

ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง และความไวว้างใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการซือ้ประกนัชวีติจะช่วยในการปรบัปรุงและ

พฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อลดปจัจยัความเสีย่ง รวมทัง้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ขอ้มลูดงักล่าวจงึเป็นสาเหตุใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการบัรูค้วามเสีย่งและความไวว้างใจของผูบ้รโิภคทีส่่งผล

ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร โดยจะใชผ้ลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์กบั           

ผูป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 การทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุ่งหมายในการศกึษาไว ้ดงัน้ี 



4 
 

1. เพื่อศกึษาแนวโน้มการตดัสนิซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร โดยจําแนก

ตามปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได ้

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทาง

ธนาคารดา้นหน้าที ่ดา้นการเงนิ ดา้นสงัคม ดา้นจติใจ และดา้นเวลากบัแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความไวว้างใจต่อการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร

ด้านบริษัทประกนัชีวิต ด้านพนักงานขายทางธนาคาร และด้านกระบวนการบริการ กบัแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อ

กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคท่ีเคยรบัการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติทางธนาคาร ไดแ้ก่ 

 1.1 เพศ 

   1) เพศชาย 

  2) เพศหญงิ 

 1.2 อายุ 

  1) 20 - 29 ปี 

  2) 30 - 39 ปี 

  3) 40 - 49 ปี 

  4) 50 - 59 ปี 

  5) 60 ปีขึน้ไป 

 1.3 สถานภาพสมรส 

  1) โสด 

  2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

  3) หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่

 1.4 ระดบัการศกึษา 

  1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

  2) ปรญิญาตร ี

  3) สงูกว่าปรญิญาตร ี  ………………… 

 1.5 อาชพี 

  1) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

  2) พนกังานบรษิทัเอกชน 
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  3) ธุรกจิสว่นตวั 

  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………….……… 

 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  1) ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

  2) 15,001 – 25,000 บาท 

  3) 25,001 – 35,000 บาท 

  4) 35,001 – 45,000บาท 

  5) 45,001 บาทขึน้ไป 

 2. การรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

  2.1 ดา้นหน้าที ่

 2.2 ดา้นการเงนิ 

 2.3 ดา้นสงัคม 

 2.4 ดา้นจติใจ 

 2.5 ดา้นเวลา 

 3. ความไวว้างใจในประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

 3.1 ดา้นบรษิทัประกนัชวีติ 

 3.2 ดา้นพนกังานขายทางธนาคาร 

 3.3 ดา้นกระบวนการบรกิาร 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านชอ่งทาง

การตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ 

แตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนั 

2. การรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บั 

แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

3. ความไวว้างใจต่อการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการ 

ตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ เป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด มคีวามสาํคญัและ 

เป็นสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วย 

อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและ                

มปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. 

(2539: 41 - 42). 

 1. อายุ (Age) ปรมะ สตะเวทนิ (2533:112) กล่าวว่า อายุเป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง 

ของความคดิและพฤติกรรมบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่ม ี         

อายุน้อย และบุคคลทีม่อีายุน้อยจะมพีฤติกรรมการตอบสนองต่อการตดิต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมอีายุเพิม่ขึน้            

สชุา จนัทรเ์อม (2544) 

 2. สถานภาพสมรส (Status) เป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของนักการตลาดโดยจะใหค้วามสนใจกบัจํานวนและ

ลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงเพื่อใช้ในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ

ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี 

 3. รายได ้(Income) รายไดข้องคนย่อมเป็นเรื่องกาํหนดความตอ้งการ ตลอดจนความเหน็ของคน เกีย่วกบั 

สิง่ต่างๆ และพฤติกรรมของคน คนที่มฐีานะหรือรายได้สูงขึ้นจะใช้สื่อมวลชนมากขึน้ด้วย ซึ่งมกัจะเป็นการใช้เพื่อ

แสวงหาขา่วสารสาํหรบันําไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2550: 308) กล่าวว่า การรบัรู ้

ความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไป โดยตราสินค้าจะเป็น

หลกัประกนัตวัผลติภณัฑท์าํใหล้ดความเสีย่งในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคอาจรบัรูถ้งึความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั 

ในการซือ้และบรโิภคผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นหน้าที ่(Functional risk)คอื ผลติภณัฑไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที ่

ไดต้ามทีค่าดหวงัความเสีย่งดา้นกายภาพ (Physical risk) คอื ผลติภณัฑท์ีท่าํใหเ้กดิการคุกคามต่อสภาพร่างกายทีด่ ี

หรอืสขุภาพของผูใ้ชห้รอืผูอ้ื่นความเสีย่งดา้นการเงนิ  (Financial risk) เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่าไม่เท่ากบัราคาทีจ่่าย 

ออกไปความเสี่ยงด้านสงัคม (Social risk) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผู้ใช้เกิดความรู้สกึอายความเสี่ยงด้านจิตใจ 

(Psychological risk) เป็นผลติภณัฑท์ีม่ผีลกระทบต่อสภาพจติใจของผูใ้ชค้วามเสีย่งดา้นเวลา  (Time risk) เป็นความ

ลม้เหลวของผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อคน้ทุนโอกาสในการคา้หาผลติภณัฑท์ีพ่อใจอื่นๆ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ มอรแ์กน และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าวว่า  

ความไวว้างใจมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ในการกาํหนดลกัษณะขอ้ผกูมดัเพื่อแสดงสมัพนัธภาพระหว่างลกูคา้และองคก์ร 

ความไวว้างใจ สาํนกัพมิพด์เีอม็จ ี(2553: ออนไลน์) นําเสนอว่า โคเวย ์(นภดล เวชสวสัดิ.์ 2550 : 79; อา้งองิStephen,  

M.R. Covey; &Merril;.2000: unpaged).[3] กล่าวว่าความไวว้างใจนําไปสู่ความเชื่อมัน่ ซึง่สามารถสรา้งขึน้ได ้โดย

มุ่งเน้นแต่ประโยชน์สว่นตนจะไม่สามารถดาํรงตนอยู่ในสงัคมไดเ้พราะขาดความไวว้างใจจากสงัคม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ชฟิแมน และคานุก (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2550: 

9; อา้งองิจาก Shiffman; &Kanuk. 2007:G-3).[4] กล่าว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึพฤตกิรรมซึง่บุคคลทําการคน้หา 

(Searching)  การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using)  การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing)                

ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรอืหมายถงึการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
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และการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ นักการตลาดจําเป็นต้องศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลทําใหธุ้รกจิ

ประสบความสาํเรจ็ ถา้กลยุทธก์ารตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยไดร้บัการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทาง 

การตลาดทางธนาคาร และมอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะตามกฎหมาย

สามารถทาํนิตกิรรมไดด้ว้ยตนเอง ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากร 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีาร 

คาํนวณขนาดประชากรทีไ่ม่สามารถระบุจํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้(กลัยา วานิชบญัชา. 2550: 26)  ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95%จงึไดข้นาดตวัอย่างจาํนวนจาํนวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างจํานวน 17ชุด รวม 402 คนโดยใชว้ธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จบัฉลากเลอืก 1 เขต ในแต่ละกลุ่มการปกครองของกรุงเทพหมานคร 

ซึ่งมทีัง้หมด 6 กลุ่ม ได้แก่ เขตบางรกัเขตจตุจกัร เขตคนันายาว เขตวฒันา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และใช้วิธ ี         

การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) กาํหนดสดัสว่นเขตละ 67คน และใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูเรื่อง การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนั 

ชวีติผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลพรรณนา 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิจาํนวน 277 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 68.9  และเพศชาย มจีาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.1  มอีายุ 20-29 ปี มจีาํนวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ  44.5 

รองลงมาคอือายุ 30-39 ปี มจีาํนวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9  อายุ 40-49 ปี มจีาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.9 และ 

อายุ 50 ปีขึน้ไป มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คอื51คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7โดยสว่นใหญ่มสีถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพสมรส/ 

อยู่ด้วยกนั คอื สถานภาพโสด/หย่าร้าง จํานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 และสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 122 คน             

คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.1 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบั 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจํานวน                   

น้อยที่สุด คอื 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.2 มอีตัราเงนิเดอืน 15,001-25,000 บาทมจีํานวน121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.1 
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รองลงมา ได้แก่ อตัราเงนิเดอืน 25,001-35,000 บาท มจีํานวน 99 คน คดิเป็นร้อยละ 24.6 อตัราเงนิเดอืน มากกว่า 

45,001 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 และอตัราเงนิเดอืน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทมจีํานวน 

63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.7 จํานวนน้อยทีสุ่ดอตัราเงนิเดอืน 35,001-45,000 บาท คอื 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10 ส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชนจํานวน287คน คดิเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา คอื ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ มี

จาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 มจีาํนวนน้อยทีส่ดุคอือื่นๆ มจีาํนวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 

 ส่วนท่ี 2 การรบัรูค้วามเส่ียงเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคาร ประกอบ 

ไปด้วยการรบัรูค้วามเส่ียงด้านหน้าท่ี  ด้านการเงิน  ด้านสงัคม  ด้านจิตใจและด้านเวลา    

 ดา้นหน้าที ่มกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นหน้าทีโ่ดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37เมื่อพจิารณาเป็นราย 

ขอ้พบว่า ระดบัการรบัรู้ความเสีย่งเกีย่วกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ดา้นหน้าที่ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ในข้อที่ความคุ้มครองที่จะได้รบัจากกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซื้อผ่านทางธนาคารไม่เป็นไปตามที่

คาดหวงัโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.43 รองลงมาคอืเงื่อนไขต่างๆในกรมธรรมจ์ะทําใหท้่านไม่ไดร้บัความคุม้ครองจาก

กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้ผ่านทางธนาคาร  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31ตามลาํดบั 

 ด้านการเงิน มีการรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการทําประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการเงนิโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัการรบัรู้ความเสีย่งเกี่ยวกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

ดา้นการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง ในขอ้ทีอ่ตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้ผ่านทางธนาคารจะไม่คุม้ค่า

กบัผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28รองลงมาคอือตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้ผ่าน 

ทางธนาคารจะมรีาคาแพงกว่าซือ้ผ่านตวัแทนโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 และการผ่อนชาํระว่าอตัราเบีย้ประกนัของ 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้ผ่านทางธนาคาร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 ตามลาํดบั  

ดา้นสงัคม  มกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นสงัคมโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.97 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า ระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ดา้นสงัคมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ในขอ้ที่การซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านทางธนาคารจะทําให้เกดิความไม่ปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.28 รองลงมาคอืการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านทางธนาคาร ไม่เป็นทีย่อมรบัของคน

ทัว่ไป โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.86 และการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านทางธนาคารเป็นการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล  

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83 ตามลาํดบั 

ดา้นจติใจ มกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจติใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ดา้นจติใจอยู่ในระดบัมาก ใน

ขอ้ทีพ่นกังานธนาคารจะแจง้เงื่อนไขกรมธรรมไ์ม่ครบถว้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 รองลงมาคอืพนกังานธนาคารจะ

ไม่มบีรกิารหลงัการขายทีด่โีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95  รูส้กึราํคาญในการนําเสนอขายกรมธรรมผ์่านทางธนาคารโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 และกงัวลว่าจะไม่ไดร้บักรมธรรมโ์ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามลาํดบั 
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 ดา้นเวลา  มกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นเวลาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

ระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นเวลา อยู่ในระดบัมาก ในขอ้

ทีร่ะยะเวลาการส่งมอบกรมธรรมจ์ะล่าชา้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 รองลงมาคอืระยะเวลาการเริม่ต้นความคุม้ครอง

ตามกรมธรรมจ์ะไม่เกดิขึน้ทนัทโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 ความไวว้างใจ ต่อการทาํประกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคาร ประกอบด้วย 

ความไว้ใจด้านบริษทัประกนัชีวิตความไว้ใจด้านพนักงานขายทางธนาคาร ความไวใ้จด้านกระบวนการ 

บริการ 

 ด้านบริษัทประกนัชีวิตมีความไว้วางใจ ต่อการทําประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นบรษิทัประกนัชวีติโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความไวว้างใจ ต่อการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ด้าน

บรษิทัประกนัชวีติ อยู่ในระดบัมาก ในขอ้ทีบ่รษิทัทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 รองลงมาคอื

บรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และบรษิทัทีเ่ป็นผูนํ้าธุรกจิประกนัชวีติ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั

4.09 ตามลาํดบั 

 ดา้นพนกังานธนาคารมคีวามไวว้างใจต่อการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านพนักงานธนาคารโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.42 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดบัความไว้วางใจ ต่อการทําประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ด้าน

พนกังานธนาคาร อยู่ในระดบัมาก ในขอ้ทีพ่นักงานธนาคารมมีนุษยส์มัพนัธด์โีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 รองลงมาคอื

พนกังานธนาคารมคีวามซื่อสตัย ์จรงิใจโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 พนักงานธนาคารมทีกัษะและความรูเ้กีย่วกบัแบบ

ประกนัทีข่ายเป็นอย่างดโีดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.24 และพนักงานธนาคารสามารถแนะนําแบบประกนัทีต่รงตามความ

ตอ้งการของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการบริการมีความไว้วางใจ ต่อการทําประกนัชีวติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นกระบวนการบรกิารโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความไวว้างใจ ต่อการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ด้าน

กระบวนการบรกิาร อยู่ในระดบัมาก ในขอ้ทีข่ ัน้ตอนการตดิต่อขอรบับรกิารสะดวกรวดเรว็โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76

รองลงมาคอืวางใจว่าการชาํระเบีย้จะไม่มปีญัหาทุจรติโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ทาํประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และธนาคารจะมกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ 

สมํ่าเสมอ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.42 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4 แนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคาร เมื่อ 

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  

ในขอ้ทีแ่นวโน้มจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 และแนวโน้ม

จะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.39 
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ผลการวิเคราะหก์ารทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี1 ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพการศกึษา อาชพี และ 

รายได ้แตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนั สรุป

ได ้ดงัน้ี       

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีิตผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคารไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนัดา้นแนวโน้มจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทาง 

ธนาคารและดา้นแนวโน้มจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารผล

การศึกษาพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั  มีแนวโน้มจะซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีิตผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผา่น

ช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนัดา้นแนวโน้มจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  

และด้านแนวโน้มจะแนะนําบุคคลที่ท่านรู้จ ักมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั  มแีนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ ประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาด

ทางธนาคาร  แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนั

ชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคารไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนัด้านแนวโน้มจะซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทาง

ธนาคาร  และด้านแนวโน้มจะแนะนําบุคคลที่ท่านรู้จกัมาซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิต ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคาร  แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
สมมติฐานข้อท่ี 2. การรบัรูค้วามเส่ียงเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

แต่ละด้านประกอบไปด้วยการรบัรูค้วามเส่ียงด้านหน้าท่ี  ด้านการเงิน  ด้านสงัคม  ด้านจิตใจและด้านเวลา มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร และดา้นจะแนะนําบุคคล

ที่ท่านรู้จกัมาซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในทิศทางตรงกนัข้าม ระดบัตํ่าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ความไว้วางใจต่อการทาํประกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคารแต่ละด้าน

ประกอบด้วยความไว้วางใจการรบัรู้ความเส่ียงด้านบริษัทประกนัชีวิต  ด้านพนักงานธนาคาร  และด้าน

กระบวนการบริการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

และดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในทศิทางตรงกนัขา้ม 
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ระดบัตํ่ามากอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาเรื่อง “การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้น้ีแลว้ 

มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถนําอภปิรายผล ดงัน้ี 

จากผลการศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะบุคคลประกอบไปด้วย อายุ สถานภาพ 

แตกต่างกนัมแีนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และดา้นจะแนะนําบุคคลที่

ท่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนั 

1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั  มแีนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาด

ทางธนาคาร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรมะ สตะเวทิน

(2533:112) ได้ศกึษาเรื่องหลกันิเทศศาสตร์พบว่า อายุเป็นปจัจยัที่ทําใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ 

และพฤตกิรรม  เพราะคนในช่วงอายุ 40-49ปีมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นช่วงทีอ่ยู่ในวยักลางคน มหีน้าทีก่ารงานทีม่ ัน่คง  

มฐีานะทางการเงนิและรายไดท้ีแ่น่นอน 

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มแีนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาด

ทางธนาคารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กติติพนัธ์ คงสวสัดิ ์

เกยีรต ิ(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ความไวว้างใจต่อการซือ้ประกนัชวีติธนาคารไทยพาณิชยข์องผูส้งูอายุวยัเกษียณในเขต

บางคอแหลม ลกัษณะส่วนบุคคลของผูส้งูอายุเกษียณในเขตบางคอแหลมทีม่ต่ีอการความไวว้างใจต่อการซือ้ประกนั

ชวีติธนาคารไทยพาณิชย์คอื เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และระดบัรายได้ ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถาม 

สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส เน่ืองจากมคีวามห่วงใยคนในครอบครวั ตอ้งการเพิม่ความมัน่คง 

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้แตกต่างกนั มีแนวโน้มด้านจะซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติผ่าน

ช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาด

ทางธนาคาร  แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท สอดคล้องกบังานวจิยัของ วราพร วรเนตร (2554) ได้ศกึษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสีย่ง 

ความไวว้างใจ และความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต ผูบ้รโิภคทีร่ายไดต่้อเดอืน 35,001-45,000 บาท   

มแีนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และผูบ้รโิภคทีร่ายไดต่้อเดอืน มากกว่า 

45,001 บาท มแีนวโน้มดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร

มากทีสุ่ด สอดคลอ้งทฤษฏดีา้นประชากรศาสตรข์องมาสโลว ์ทีก่ล่าวถึงลําดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์โดยความ

ต้องการพื้นฐานมากกว่าจะไดร้บัการตอบสนองก่อนที่บุคคลนัน้จะเกดิความต้องการในลําดบัทีสู่งขึน้ คอืผู้บรโิภคที่มี

รายไดม้ากกว่าจะเหน็ความสาํคญัของการทําประกนัชวีติมากกว่าคนทีม่รีายไดต้ํ่าและจะมกีารบอกต่อกบัคนรอบขา้ง 

ใหเ้หน็ความสาํคญั 
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การรบัรูค้วามเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่น 

ช่องทางการตลาดทางธนาคารของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครพบว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบั

การทําประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา             

ในระดบัตํ่า แสดงว่า 

 การรบัรู้ความเสีย่งเกี่ยวกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านหน้าที่ในระดบัตํ่า 

แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรมจ์ะทาํใหท้่านไม่ไดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้

ผ่านทางธนาคาร  และกงัวลว่าความคุ้มครองที่จะได้รบัจากกรมธรรม์ประกนัชีวติที่ซื้อผ่านทางธนาคารไม่เป็นไป          

ตามทีค่าดหวงั   

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นการเงนิใน 

ระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลว่าอตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีซ่ือ้ผ่านทางธนาคารจะมรีาคาแพงกว่า 

ซือ้ผ่านตวัแทนไม่คุม้ค่ากบัผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั และกงัวลเกีย่วกบัการผ่อนชําระของอตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรม์

ประกนัชวีติซือ้ผ่านทางธนาคาร 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นสงัคมใน

ระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลว่าการซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านทางธนาคารจะทําใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัของ

ขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคลและไม่เป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป   

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้ความเสีย่งเกี่ยวกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นจติใจใน

ระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภครูส้กึราํคาญในการนําเสนอขายกรมธรรมผ์่านทางธนาคาร  กงัวลว่าพนกังานธนาคารจะแจง้ 

รายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนและอาจจะไม่ได้รับกรมธรรม์ รวมทัง้พนักงานธนาคารจะไม่บริการ              

หลงัการขาย 

 ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้ความเสีย่งเกี่ยวกบัการทําประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านเวลาใน

ระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลว่าระยะเวลาการเริม่ตน้ความคุม้ครองตามกรมธรรมไ์ม่เกดิขึน้ทนัท ีหรอืระยะเวลาการ

สง่มอบกรมธรรมล่์าชา้ 

 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตน์ และอื่นๆ (2550 : 308) และเยธ และสโตน

(Yates; & Stone. 1992:  9) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นหน้าที ่ดา้นการเงนิ ดา้น

สงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา รวมทัง้ระดบัการรบัรู้ความเสี่ยงที่จะมีขึน้ลงได้  ไม่คงที่เสมอไปขึน้อยู่กบักระบวนการ

ตดัสนิใจและการรบัรูค้วามเสีย่งดงักล่าวมผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาด

ทางธนาคาร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สวรส อมรแก้ว (2555) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัด้านการรบัรู้ความเสีย่งที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครของผูบ้รโิภค 

ความไว้วางใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือกรรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นช่องทาง

การตลาดทางธนาคารของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

 ความไว้วางใจต่อการทําประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านบริษัทประกันชีวิตไม่มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในระดบัตํ่า และแนวโน้ม 

ดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

ความไวว้างใจต่อการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นพนกังานธนาคารกบัแนวโน้ม 
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ดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารและแนวโน้มดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้

กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลว่าพนักงานธนาคารจะไม่มี

ทกัษะความรูเ้กีย่วกบัแบบประกนัทีข่ายเป็นอย่างดทีําให้ไม่สามารถแนะนําแบบประกนัที่ตรงความต้องการไม่ความ

ซื่อสตัยจ์รงิใจ 

ความไวว้างใจต่อการทาํประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารดา้นกระบวนการบรกิารกบัแนวโน้ม

ดา้นจะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในระดบัตํ่ามาก และแนวโน้มดา้นจะแนะนําบุคคลที่

ท่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคกงัวลกระบวนการ

บรกิาร ว่าอาจไม่ไดร้บัสะดวกรวดเรว็ ไม่สามารถทาํประกนัไดโ้ดยไม่ไดต้รวจสุขภาพ  อาจมปีญัหาทุจรติและไม่มกีาร

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีของ

เกีย่วกบัความไว้วางใจ โคเวย์ (สาํนักพมิพ์ดเีอม็จ ี 2553 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่าการสร้างความไวว้างใจว่าเป็นการ

นําไปสูค่วามเชื่อมัน่ซึง่สามารถสรา้งขึน้ได ้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเรากบัผูอ้ื่นใหแ้ขง็แกร่งขึน้ 

ดงันัน้ความไวว้างใจทีม่ต่ีอบรษิทั พนักงานข่าย และกระบวนการบรกิารจงึมผีลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมนีา อ่องบางน้อย (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง 

คุณค่าตราสนิคา้ ความไวว้างใจ และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ CAT CDMA (แคท ซตีเีอม็เอ) 

การตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 การศกึษาข้อมูลแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ด้านแนวโน้มด้านจะซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร 

พบว่าในอนาคตคาดว่าจะไม่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ  และดา้นแนวโน้มดา้นจะแนะนําบุคคลทีท่่านรูจ้กัมาซือ้กรมธรรม์

ประกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร พบว่าไม่บอกต่อบุคคลทีท่่านรูจ้กั แสดงว่า ผูบ้รโิภคกงัวลว่ามคีวาม

เสีย่งและไม่ค่อยไวว้างใจในการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร  ซึง่สอดคลอ้งกบั 

แนวคดิและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภคและการตดัสนิใจซื้อของ ชฟิแมน และคานุก (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ 

2550 ; อา้งองิจาก Schiffman&Kanuk, 2007: 7) ชฟิแมน และคานุก กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการกระทํา

ของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกซื้อหรอืเลอืกใชส้นิคา้และบรกิารทีผ่่านกระบวนการตดัสนิใจและแสดงออกธุรกจิ 

จะประสบความสําเร็จต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคแต่ละคนใน                  

ช่วงเวลาหน่ึง 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1.ควรศกึษาการรบัรู้ความเสีย่ง และความไว้วางใจของผูบ้รโิภคที่มต่ีอธุรกจิประกนัผ่านช่องทางการตลาด

ดา้นอื่นๆ เช่น การทาํประกนัผ่านทางโบรกเกอร ์เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 

2.ควรศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

เพื่อหาสาเหตุและวธิกีารแกไ้ขปญัหาลกูคา้บอกเลกิการทาํประกนัหลงัจากทาํประกนั ไดร้ะยะหน่ึง  
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3.ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นทีเ่ป็นผูบ้รโิภคทีม่าจากภูมภิาคอื่นๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อได้

นําขอ้มูลมาวเิคราะห์ ปรบัปรุงพฒันาบรกิาร และวางแผนกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผูบ้รโิภคมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับ น้ี เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี   เ น่ืองจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจาก                     

รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําและตรวจสอบแก้ไข          

สารนิพนธเ์ป็นอย่างดยีิง่ ตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ 

ณ โอกาสน้ี 

ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา            

ศกัดิณ์รงค ์ทีไ่ดก้รุณาเป็นกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมอื ใหค้าํปรกึษา 

ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการแก้ไขปรบัปรุงให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารย์ในโครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ด้กรุณาประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ทัง้ในทางทฤษฎ ีและการประยุกต์ใชใ้นทาง

ปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผูว้จิยั 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ใหก้ารอบรม สัง่สอนผูว้จิยัและมอบโอกาสการศกึษาที่ด ี นอกจากนัน้

ผูว้จิยัขอขอบคุณ เพื่อนๆ X-MBA รุ่น 14  รุ่นพี ่ X-MBA รุ่น 13 และเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ        

ทุกท่าน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและคาํแนะนํา จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ี
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