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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า 

  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21– 30 ปี สถานภาพโสด โดยสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท     

 กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง  

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจ ประกนัชวีติ ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study demographic characteristics and the service marketing mix 

relating to consumer’s buying decisions on pro-saving insurance prorated by the Kasikorn Bank public 

company limited in the Bangkok metropolitan. The sample subjects of this research are 400 consumers who 

purchased pro-saving insurance of Kasikorn Bank public company limited in the Bangkok metropolis. 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 The results are as follows: Most respondents were female, age 21–30 years old, single, held a 

bachelor’s degree, worked as employees of private companies, having a monthly income under or equal to 

THB 20,000 per month.  Most of the consumers gave the important of overall service marketing mix and 

buying decision at high level. 

 The result of hypothesis testing showed that: The overall service marketing mix is related to 

consumer’s buying decision of  Pro-saving insurance of Kasikorn Bank public company limited in the aspects 

of need recognition, information search, evaluation behavior, decision behavior and post purchase at a 

statistically significant level 0.01, in the same direction and at the moderate level. 

 

Keywords: The Decision, Insurance, Consumer 

 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัคนในสงัคมตอ้งเผชญิอนัตรายต่างๆ รวมถงึความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ ทําใหเ้กดิความหวาดกลวั 

เพราะไม่แน่ใจว่าภยัจะเกดิขึน้กบัตนเอง หรอืครอบครวัเมื่อใด หวัหน้าครอบครวัมกัมคีวามห่วงใยในความเป็นอยู่ของ

ตนเอง และบุคคลในครอบครวัว่าอาจประสบเคราะหก์รรมทาํใหไ้ม่สามารถประกอบอาชพีไดต้ามปกต ิเช่น การประสบ

อุบตัเิหตุ หรอืเกดิเจบ็ป่วยจนทุพพลภาพเป็นผลใหต้นเอง และครอบครวัเดอืดรอ้น นอกจากน้ียงัมคีวามกงัวลกลวัว่า

เมื่อถงึวยัชราตนจะไดร้บัความทุกขย์ากลาํบาก ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งเตรยีมการไวก่้อนล่วงหน้า โดยการทําประกนัชวีติ

เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดฝนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  

 ธุรกิจประกนัชีวิตในปจัจุบนัมีการเติบโตอย่างรวดเรว็ และเป็นที่น่าสนใจมากเน่ืองจากผู้บรโิภคเห็นถึง

ความสาํคญัของการประกนัชวีติ เพราะการทําประกนัชวีติทําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความคุม้ครองชวีติ สุขภาพ รวมถงึเป็น

การออมเงนิอกีรปูแบบหน่ึงทีใ่หผ้ลตอบแทนเมื่อครบกาํหนด และยงัสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได ้จงึทําใหธุ้รกจิดา้น

ประกนัชวีติมคีวามขยายวงกวา้งมากขึน้ ธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ลง็เหน็ความเสีย่งของผูบ้รโิภคทีจ่ะเกดิขึน้ ธนาคารส่วน

ใหญ่จงึมกีารออกผลติภณัฑท์ีช่่วยประกนัความเสีย่งรวมถงึใหค้วามคุม้ครอง และยงัเป็นการเพิม่ขึน้ออมแก่ลูกคา้ของ

ธนาคารทาํใหม้ผีูส้นใจทาํประกนัชวีติกบัธนาคารพาณิชยเ์พิม่มากยิง่ขึน้ 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ตัง้เป้าเป็นธนาคารอนัดบั 1 ในตลาดขายประกนัผ่านช่องทางธนาคาร

พาณิชย ์(Bancassurance) โดยการมุ่งพฒันาผลติภณัฑป์ระกนัใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ทัง้ดา้นประกนัชวีติ

และประกนัภยั ซึ่งมผีลิตภณัฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบของการประกนัชวีติมี

มากมายหลายแบบ แต่ละแบบมลีกัษณะความคุม้ครองและผลประโยชน์แตกต่างกนัออกไป แบบประกนัชวีติพืน้ฐานมอียู่ 

4 แบบ คอื (1) แบบตลอดชพี (2) แบบสะสมทรพัย ์(3) แบบชัว่ระยะเวลา และ (4) แบบเงนิไดป้ระจาํ 

 ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์เป็นการประกนัชวีติทีบ่รษิทัจะจ่ายจาํนวนเอาเงนิประกนัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัเมื่อ

มชีวีติครบกําหนดสญัญา หรอืจ่ายเงนิเอาประกนั ให้แก่ผู้รบัประโยชน์เมื่อผู้เอาประกนัเสยีชวีติลงภายในระยะเวลา

ประกนัภยั การประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์คอืสว่นทีผู่เ้อาประกนัไดร้บัคอืเมื่อสญัญาครบกาํหนด ประกนัชวีติประเภท

สามญัแบบสะสมทรพัยเ์ป็นประเภททีม่จีาํนวนกรมธรรมม์ากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ว่าคนสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจและนิยมซือ้

กรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภทสะสมทรพัยเ์ป็นอนัดบัหน่ึง 
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ตารางแสดงจาํนวนกรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) ปี 2554-2556 

 

ปี 

ตลอดชพี 

Whole Life 

สะสมทรพัย ์

Endowment 

เฉพาะกาล 

Term 

อื่นๆ 

Others 

จาํนวน

กรมธรรม์

ประกนัภยั 

(ราย) 

จาํนวนเงนิ

เอาประกนัภยั 

จาํนวน

กรมธรรม์

ประกนัภยั 

(ราย) 

จาํนวนเงนิ

เอาประกนัภยั 

จาํนวน

กรมธรรม

ประกนัภยั 

(ราย) 

จาํนวนเงนิ   

เอา

ประกนัภยั 

จาํนวน

กรมธรรม์

ประกนัภั

ย (ราย) 

จาํนวนเงนิ

เอา

ประกนัภยั 

2554 5,468,10

9 

1,035,063,5

31 

8,890,50

0 

1,780,190,3

21 

1,018,96

8 

563,774,58

0 

3,398 1,625,807 

2555 6,247,55

7 

1,228,534,3

51 

9,548,65

3 

1,955,539,7

62 

1,111,42

6 

680,519,06

8 

6,828 3,398,026 

2556 6,922,04

1 

1,419,906,5

35 

10,076,9

44 

2,109,282,0

73 

1,257,56

9 

794,340,98

5 

10,770 4,751,360 

 

 ทีม่า : สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั.  สบืคน้เมื่อ 4 มนีาคม 

2558,  จาก http://www.oic.or.th 

 

 ในยุคปจัจุบนัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อธุรกจิประกนัชวีติเป็นอย่างมาก เพื่อให้

เขา้ถงึความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค โดยมกีารพฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์ราคา    ช่องทางการจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิ

การตลาด บุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร ลกัษณะทางกายภาพ รวมถงึกระบวนการ ซึง่ธุรกจิประกนัชวีติมกีารแข่งขนั

ค่อนขา้งสงูและหลากหลาย ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการวางแผนพฒันาธุรกจิประกนัชวีติใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ

ของผูบ้รโิภค  

 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัเหน็ว่ากลุ่มคนทีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยส์่วนใหญ่

เป็นวยัทํางานที่อาศยัอยู่ในเมืองหลวง โดยผู้วิจยัมองว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศยัอยู่เป็นจํานวนมากและมี

อาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ หากสาํรวจกบับุคคลเหล่าน้ีจะไดผ้ลวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดต่้อเดอืน 

 2.  เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 21 - 30 ปี 

    1.1.2.2 31 - 40 ปี 

    1.1.2.3 41 - 50 ปี 

    1.1.2.4 ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป  

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  อาชพี 

    1.1.5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

    1.1.5.4 พ่อบา้น/แมบ่า้น 

    1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ................................... 

   1.1.6 รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.6.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 

    1.1.6.2 20,001 - 30,000 บาท 

    1.1.6.3 30,001 - 40,000 บาท 

    1.1.6.4 40,001 บาทขึน้ไป    

  1.2  สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.2.2  ดา้นราคา 

   1.2.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย 

   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด    

   1.2.5  ดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร 

   1.2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอ 

   1.2.7  ดา้นกระบวนการ    
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 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ ธนาคาร            

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงานขององค์กร ด้านลกัษณะทางกายภาพและนําเสนอ และด้านกระบวนการ            

มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุขนาดครอบครวั สถานภาพสมรสครอบครวั รายได้ อาชพี การศึกษา 

เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของ

ประชากรทีช่่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ

ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาด

เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 กลยุทธ์การตลาดสําหรบัธุรกิจบริการ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือ

องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุ้นหรอืสิง่เรา้ทางการตลาดทีก่ระทบต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. ผลติภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลติภณัฑข์องบรษิทัทีอ่าจกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้

ของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และ

สลบัซบัซ้อนอาจต้องมีการตัดสนิใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอ

ทางเลอืกทีง่่ายกว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยเพื่อใหผู้บ้รโิภคทีไ่ม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลอืกอย่างกวา้งขวางในการ

พจิารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลติภณัฑต์ลอดจนหบีห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออทิธพิลต่อกระบวนการซื้อ

ของผูบ้รโิภค หบีห่อทีส่ะดุดตาอาจทาํใหผู้บ้รโิภคเลอืกไวเ้พื่อพจิารณา ประเมนิเพื่อการตดัสนิใจซือ้ ป้ายฉลากทีแ่สดง

ให้ผู้บรโิภคเหน็คุณประโยชน์ของผลติภณัฑ์ที่สําคญักจ็ะทําให้ผู้บรโิภคประเมนิสนิค้าเช่นกนั สนิค้าคุณภาพสูงหรือ

สนิคา้ทีป่รบัเขา้กบัความตอ้งการบางอย่างของผูซ้ือ้มอีทิธพิลต่อการซือ้ดว้ย 

 2. ราคา (Price) ราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคทําการประเมนิทางเลอืกและทําการ

ตัดสนิใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือทําให้

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจดว้ยลกัษณะอื่นๆ สาํหรบัการตดัสนิใจอย่างกวา้งขวางผูบ้รโิภคมกัพจิารณารายละเอยีด โดยถอืเป็น

อย่างหน่ึงในลกัษณะทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัสนิคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสงูไม่ทําใหก้ารซือ้ลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงั

เป็นเครื่องประเมนิคุณค่าของผูบ้รโิภคซึง่กต็ดิตามดว้ยการซือ้ 

 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธข์องนักการตลาดในการทําใหม้ี

ผลติภณัฑไ์วพ้รอ้มจาํหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ ์แน่นอนว่าสนิคา้ทีม่จีําหน่ายแพร่หลายและง่ายที่

จะซื้อก็จะทําให้ผู้บริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่นําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ
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ผลติภณัฑ ์เช่น สนิคา้ทีม่ขีองแถมในรา้นเสรมิสวยชัน้ดใีนหา้งสรรพสนิคา้ทําใหส้นิคา้มชีื่อเสยีงมากกว่านําไปใชบ้นชัน้

วางของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสง่เสรมิการตลาดสามารถก่อ

อทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ ขา่วสารทีน่กัตลาดสง่ไปอาจเตอืนใจใหผู้บ้รโิภครูว้่าเขา

มปีญัหา สนิคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปญัหาไดแ้ละมนัสามารถสง่มอบใหไ้ดม้ากกว่าสนิคา้ของคู่แขง่ เมื่อได้

ขา่วสารหลกัการซือ้เป็นการยนืยนัว่าการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ถูกตอ้ง 

 ความหมายของการประกนัชีวิต  สุธรรม พงศ์สําราญ (2542: 21) กล่าวว่า การประกนัชวีติ คอื การที่

บุคคลกลุ่มหน่ึงรวมกลุ่มกนัและร่วมกนัรบัผดิชอบในสว่นทีเ่ดอืดรอ้นเกีย่วกบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้กบัครอบครวัของบุคคลใน

กลุ่มนัน้ การมรณกรรมของบุคคลในครอบครวั ย่อมนําความเสยีหาย ความเดอืดรอ้นมาสู่ครอบครวันัน้ หากบุคคลผู้

เป็นหวัหน้าครอบควัได้ทําการประกนัชวีติ คอื การยอมให้บุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมรบัผิดชอบและรบัส่วนเฉลี่ยเรื่องของ

ความเดอืดร้อนแลว้ ครอบครวัของบุคคลนัน้กจ็ะได้รบัเงนิจํานวนหน่ึงตามสญัญา  ซึง่จะสามารถช่วยเหลอืบุคคลใน

ครอบครวันัน้ และแบ่งเบาความเดอืดรอ้นในเรื่องรายได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บริโภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการทําประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ดงันัน้ผูว้จิยัไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน   จงึใชว้ธิคีาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรสาํหรบักรณีทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน โดย

ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ (Level of Confidence)  ที่ 95% และยอมให้เกดิความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5%     

(ศริวิรรณ  เสรรีตัน์; และคณะ.  2548:193-194) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิม่ตวัอย่าง 15 คน ดงันัน้

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 

65.25 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 ส่วนใหญ่มอีายุ 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 60.25 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 31.40 ปี 

คดิเป็นร้อยละ 26.75 และอายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มจีํานวนน้อยทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 2.75 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 

73.25 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั คดิเป็นร้อยละ 19.00 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่           

มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 โดยส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 71.50 รองลงมา ไดแ้ก่ 

ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.50 และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจํานวนน้อยที่สุด          

คดิเป็นร้อยละ 10.00 มอีาชพีพนักงานบริษัทเอกชน คดิเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมา ได้แก่ อาชพีขา้ราชการ/พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 และอาชพีอื่นๆ เช่น นิสติ/นกัศกึษา มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 มรีายไดต้ํ่ากว่า
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หรอืเท่ากบั 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 รองลงมา ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดอืน 20,0001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

27.50 และรายไดต่้อเดอืน 30,001-40,000 บาท มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 12.25  

 ส่วนท่ี 2 ประสมทางการตลาดบริการ 

 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่

ในระดบัมาก ประกอบด้วย ด้านการจดัจําหน่าย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคลหรอืพนักงานของ

องคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอ มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.81 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 และด้านการส่งเสริมการตลาด        

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามลาํดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 ด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ของประกนั

ชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณา

รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ชื่อเสยีงความมัน่คงของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.24 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) รูปแบบกรมธรรมม์คีวามหลากหลาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 กรมธรรมใ์ห้

ผลประโยชน์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัที่อื่น มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และมเีงื่อนไขในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก            

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาของประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของประกนัชวีิตแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื การแจง้อตัราเบีย้ประกนัชวีติทีช่ดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 รองลงมา ไดแ้ก่ เลอืก

วธิีชําระเบี้ยประกนัได้หลายวธิี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 อตัราเบี้ยประกนัมคีวามเหมาะสมกบัแบบประกนั มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.75 และสามารถเลอืกระยะการผ่อนชาํระเบีย้ประกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามลาํดบั 

 ด้านการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการจดัจําหน่าย

ของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื มีสาขาให้บริการทัว่ประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 

รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ความสะดวกในการชําระเบี้ยประกนัผ่านช่องทางธนาคาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และทําเลที่ตัง้สาขาของธนาคารเขา้ถึงได้ง่าย มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.13 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิ

การตลาดของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติ

แบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื มกีารใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารและตอบปญัหา 

ขอ้สงสยั ผ่าน Call Center มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 รองลงมา ได้แก่ มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ วทิยุ อนิเทอรเ์น็ต มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.82 มรีายการส่งเสรมิการขายหลากหลาย เช่น แจกของแถม บตัรกํานัล 
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มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 และมสี่วนลดเบี้ยประกนั เช่น เมื่อซื้อกรมธรรม์เล่มต่อไปจะได้ส่วนลด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 

ตามลาํดบั 

 ด้านบุคคลหรอืพนักงานขององคก์ร  กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นบุคลากรหรอืพนักงานขององคก์รของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการของประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื พนักงานมีวาจา 

มารยา ทีส่ภุาพ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมกีารแต่งกายทีสุ่ภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 พนักงาน

ใหบ้รกิารรวดเรว็ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และพนกังานมคีวามสามารถในการอธบิายใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัการทําประกนั

ชวีติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพและนําเสนอ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้น

ลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื มกีารแบ่งสดัส่วน

ชดัเจน สะดวกสบาย มีที่นัง่สําหรบันัง่รอเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 รองลงมา ได้แก่ มีบรรยากาศภายในที่ดู

ทนัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และธนาคารมกีารตกแต่งสวยงาม มรีปูแบบทีช่ดัเจน ดูแลว้รูว้่าเป็นธนาคารกสกิรไทย มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการของประกนั

ชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณา

รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื มคีวามสะดวกในการส่งมอบกรมธรรม ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 รองลงมา 

ได้แก่ ความรวดเร็วในการได้รบัค่าสนิไหมทดแทน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และความรวดเร็วในการออกกรมธรรม์ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกบัการตัดสนิใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการ

ตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการประเมิน

ทางเลอืก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ดา้นการตดัสนิใจ 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และดา้นการคน้หาขอ้มูล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 

ตามลาํดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

  ด้านตระหนักถึงความต้องการ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมื่อ

พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื ต้องการซือ้ประกนัชวีติเพื่อเป็นการออมเงนิ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 รองลงมา 

ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

อยู่ในระดบัมาก ต้องการซื้อประกนัชวีติเพื่อต้องการความคุ้มครอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 ต้องการซือ้ประกนัชวีติเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 ต้องการซื้อประกนัชวีติเพราะเบี้ยประกนันํามาลดหย่อนภาษีได ้           

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 และตอ้งการซือ้ประกนัชวีติเพื่อเป็นการลงทุนอย่างหน่ึง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตามลาํดบั  

 ด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกบัการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณา
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รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คือ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตจากสื่ออินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

รองลงมา ไดแ้ก่ คน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัการซือ้ประกนัชวีติจากธนาคาร และพนักงานขาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 คน้หา

ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ประกนัชวีติจากบุคคลอา้งองิ เช่น ครอบครวั ญาต ิเพื่อน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และคน้หาขอ้มูล

เกีย่วกบัการซือ้ประกนัชวีติจากสือ่โฆษณาต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพนิ์ตยสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามลาํดบั 

 ด้านการประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์อง

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เมื่อ

พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คอื เลอืกซือ้ประกนัชวีติจากผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 รองลงมา 

ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เลอืกซือ้ประกนัชวีติจากบรษิทัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและมคีวามน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 และเลอืก

การซือ้ประกนัชวีติจากราคาค่าเบีย้ประกนั มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.99 ตามลาํดบั 

 ด้านการตดัสินใจ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคาร

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านการตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ คอื ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติเพราะมปีระโยชน์ในดา้นการออมเงนิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 รองลงมา ไดแ้ก่ 

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อยู่ใน

ระดบัมาก ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติเพราะราคาไม่แพง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติเพราะรูส้กึดต่ีอการ

บรกิารของทางธนาคาร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติเพราะมรีายการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉล่า

เท่ากบั 3.75 ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์อง

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 เมื่อ

พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก คอื จะกลบัมาซื้อประกนัชวีติเพราะไวว้างใจในชื่อเสยีงของธนาคาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.92 รองลงมา ได้แก่ จะแนะนําให้บุคคลอื่นซื้อประกนัชวีติกบัทางธนาคาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และจะกลบัมาซื้อ

ประกนัชวีติเมื่อมรีายการสง่เสรมิการขาย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ตามลาํดบั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จาการศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้น้ีแล้ว          

มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถนําอภปิรายผล ดงัน้ี  

 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั )มหาชน (แตกต่างกนั พบว่า 

  1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์

ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั )มหาชน (ดา้นการแสวงหาขอ้มูล และดา้นการตดัสนิใจ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21-30 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จาํกดั )มหาชน (ดา้นการแสวงหาขอ้มลู และดา้นการตดัสนิใจมากทีสุ่ด  เน่ืองจากกลุ่ม

อายุ 21-30 ปี เป็นกลุ่มที่เริม่ต้นทํางานต้องการความมัน่คงให้กบัชวีติ และเป็นการเตรยีมพื้นฐานในการออมเงนิใน
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อนาคต จึงทําให้มีการแสวงหาข้อมูล และตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์สูงกว่ากลุ่มอายุช่วงอื่นๆ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชวลติ หาเรอืนพชืน์ (2551) ไดท้าํการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทําประกนัชวีติ 

แบบสะสมทรัพย์ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชัวรันส์ จํากัด สํานักงานตัวแทนคุณสมพงษ์                

ผลการศกึษาพบว่า ลูกคา้ที่มอีายุต่างกนัมปีจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทําประกนัชวีติดา้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ

ดา้นบรกิารแตกต่างกนั และยงัสอดกบังานวจิยัของ ธรรมธชั สมปอง (2550) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความ

พงึพอใจในการตดัสนิใจทําประกนัชวีติในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ช่วงอายุ มผีลต่อการตดัสนิใจทํา

ประกนัชวีติ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0 .05  

  1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล และดา้นการ

ตดัสนิใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01  ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้           

โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

 )มหาชน  (ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาขอ้มูล มากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มที่มคีรอบครวัย่อมมคีวาม

ตระหนักถึงความมัน่คงในอนาคต ซึ่งจะหาขอ้มูลข่าวสารสิง่ดีๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครวั ในขณะที่

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ด้าน

การตดัสนิใจมากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มคนโสดที่ต้องการความมัน่คงให้กบัตนเอง และสามารถตดัสนิใจซื้อโดยไม่ต้อง

ปรกึษาใคร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชวลติ หาเรอืนพชืน์ (2551) ไดท้าํการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ทําประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จํากัด สํานักงานตัวแทน          

คุณสมพงษ์ ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มสีถานภาพสมรสต่างกนัมปีจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจทําประกนัชวีติด้าน

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นบรกิารแตกต่างกนั   

  1.3  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นการ  แสวงหาขอ้มูลแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านการแสวงหาขอ้มูลมากที่สุด เน่ืองจากคนที่มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตรเีป็นบุคคลทีม่กีารศกึษาในระดบักลางๆ เพิง่เริม่ตน้ทาํงาน ตอ้งการเกบ็เงนิ และตอ้งการมคีวามมัน่คงในชวีติ 

จึงตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สูงกว่าคนที่มีการศึกษาระดับอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                

สุชานันท์ ชสีาํราญ (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และคุณลกัษณะของตวัแทน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีิต ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบั

การศึกษาที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตด้านความพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศ ์อนิทรส์อน (2548) ไดศ้กึษา

เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจในการตัดสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุ่มของบริษัทธนชาติซูริค           

ประกนัชวีติ จาํกดั ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนั

ชวีติกลุ่มของบรษิทัธนชาตซิรูคิประกนัชวีติ จาํกดั แตกต่างกนั  

  1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ด้านตระหนังถึงความต้องการ และด้านการตดัสนิใจ แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40 ,001 บาท

ขึน้ไป มีการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน ( ด้านตระหนักถึงความ

ต้องการมากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดซึ่งเป็นบุคคลที่

ค่อนข้างมีฐานะดี และต้องการความปลอดภัยและการคุ้มครอง รวมถึงมัน่คงทางด้านการเงินจงึตระหนักถึงความ

ต้องการในการหาวธิใีนการออมเงนิ ในขณะที่ผู้บรโิภคที่มรีายได้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ,000 บาท มกีารตดัสนิใจซื้อ
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ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านการ  ตดัสนิใจมากทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มี

รายไดน้้อยแต่ยงัมองเหน็ถงึความต้องการความมัน่คงและต้องการออมเงนิจงึทําใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัยส์งู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์พืน้แสน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกซื้อประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bancassurance) ผลการศกึษาพบว่า 

ลกูคา้ทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปวนัรตัน์  

เหลืองอรุณเลิศ (2553) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจทําประกนัชวีิตแบบสะสมทรพัย์ของลูกค้าบรษิัท

อเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จํากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ในภาพรวมลูกคา้ที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั จะมผีลต่อการตดัสนิใจทาํประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบ

สะสมทรพัยธ์นาคารกสิกรไทย จาํกดั )มหาชน (ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

  2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และตํ่า กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบั

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจ 

และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ในระดับปานกลาง และตํ่า ตามลําดับ 

เน่ืองจากการทีผู่บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในตวัผลติภณัฑ ์ทัง้ชื่อเสยีง รูปแบบกรมธรรม ์และผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทําให้

ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ        

กติตศิกัดิ ์พืน้แสน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืก

ซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ประโยชน์หลกั 

(Core Benefit) เป็นประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง ซึง่ผูบ้รโิภคทําประกนั

ชวีติกจ็ะไดร้บัความคุม้ครองและผลตอบแทนตามกรมธรรม ์

  2.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการประเมิน

ทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และตํ่า ตามลําดบั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคให้

ความสําคัญกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามากขึ้น จะมีการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจ และด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง และตํ่า 

ตามลําดบั เน่ืองจากผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจดา้นราคาของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์และรู้สกึว่าการซือ้ประกนัชวีติ

แบบสะสมทรพัยม์คีวามคุม้ค่า จงึทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ สะทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย เพื่อเป็น

การออมเงินและสามารถสร้างมัน่คงให้กบัชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปวนัรตัน์ เหลืองอรุณเลิศ 

(2553) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจทําประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ของลูกค้าบรษิัทอเมริกนัอนิเตอร์

แนชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา 

มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสอนใจทําประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องบรษิทัอเมรกินัอนิเตอรแ์นชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์
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จาํกดั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543) กล่าวว่า ราคา 

เป็นจาํนวนเงนิทีบุ่คคลใดๆ จ่ายเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร ซึง่แสดเป็นมูลค่า (Value) ทีผู่บ้รโิภคจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบั

ผลประโยชน์ที่ไดร้บัจากสนิค้าหรอืบรกิาร ซึง่ราคานัน้จะมสี่วนสําคญัในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคด้วย ดงันัน้หาก

ผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจดา้นราคา ย่อมสง่ผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

  2.3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ

แบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และตํ่า ตามลําดบั กล่าวคอื 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการจดัจําหน่ายมากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ

แบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการ

ประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบั

ปานกลาง และตํ่า ตามลําดบั เน่ืองจากสาขาของธนาคารกสกิรไทยมอียู่มากมายทัว่ประเทศ ทําผูบ้รโิภครูส้กึสะดวกสบายใน

การตดิต่อและใชบ้รกิารของธนาคาร ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นการจดัจําหน่าย ย่อมส่งผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้

ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์พืน้แสน (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ 

(Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจําหน่าย มี

ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกซื้อประกนัชวีิตผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร และยงั

สอดคลอ้งกบั ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2541) กล่าวว่า ที่ตัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็นอกี

ปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญัของการตลาดบรกิารรวมถงึการตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่องทางการจดัจําหน่ายและความ

ครอบคลุมจะเป็นปจัจยัสําคญัต่อการเข้าถึงบริการอกีด้วย ดงันัน้เมื่อธนาคารกสกิรไทย มีสาขาอยู่จํานวนมากทัว่

ประเทศทาํใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึง่ายและรูส้กึสะดวกสบาย จงึตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคาร 

  2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 

ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า และปานกลาง ตามลําดบั กล่าวคอื 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดมากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนั

ชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการ

ประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ใน

ระดบัตํ่า และปานกลาง ตามลําดบั เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิการตลาดของธนาคาร ทัง้การ

มอบส่วนลด การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการทําประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยผ์่านสื่อต่างๆ อาทเิช่น โทรทศัน์ 

วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และสือ่ออนไลน์ ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูขา่วสารการ และการสง่เสรมิการขายทีเ่ป็นประโยชน์ จงึ

ทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์อธนาคารกสกิรไทย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติตศิกัดิ ์พืน้

แสน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติ

ผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรณัยา พงษ์ธนะ (2546) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมในการทาํประกนัสขุภาพ ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคในการทาํประกนัสขุภาพบรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดงันัน้
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เมื่อผูบ้รโิภครูสกึพงึพอใจในการส่งเสรมิการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การให้ของแถม ซึง่เป็นการ

กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย 

  2.5 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหา

ขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ผูบ้รโิภคให้

ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคลหรอืพนักงานขององคก์รมากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนั

ชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั )มหาชน (ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการ

ประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสนิใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากธนาคารมกีารอบรมพนักงาน ประกอบกบัพนักงานมคีวามรูใ้นเรื่องของผลติภณัฑเ์ป็นอย่างด ีทําใหส้ามารถ

แนะนําใหผู้บ้รโิภครูแ้ละเขา้ใจในตวัผลติภณัฑว์่าการทาํประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยเ์ป็นการออมเงนิในรูปแบบหน่ึงซึง่

สามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บัชวีติ ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจในตวัพนกังานจงึตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปวนัรตัน์ เหลอืงอรุณเลศิ (2553) ได้

ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทําประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องลูกค้าบรษิัทอเมรกินัอนิเตอรแ์นชชัน่แนล 

แอสชวัรนัส ์จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรอืพนกังาน

ขององค์กร มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสอนใจทําประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องบรษิทัอเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนล 

แอสชวัรนัส ์จํากดั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบั สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า 

พนักงานเป็นสื่อบุคคลที่เป็นผู้ส่งขอ้มูลข่าวสาร คุณลกัษณะของสนิค้าไปถึงผู้บรโิภคโดยตรงและส่วนใหญ่ไดร้บัการ

ฝึกอบรมใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการสรา้งยอดขายระดบัสงูดว้ย พนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพมกัจะสามารถวเิคราะห์

ผู้รบัสาร และนํากลยุทธ์การตลาดมาใช้เพื่อให้ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายได้รบัความรู้ในคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์และ

บรกิาร พรอ้มทัง้หาจุดขายสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งความสนใจ ทาํใหผู้บ้รโิภคยอมรบัในสนิคา้และบรกิาร และจะเป็น

ผูม้อีทิธพิลอย่างมากในการสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นทศันคติเกดิความต้องการและตดัสนิใจในทีสุ่ด ดงันัน้เมื่อ

บุคคลหรอืพนกังานขององคก์รสามารถสรา้งความประทบัใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคได ้ผูบ้รโิภคย่อมไวใ้จและ

ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย 

  2.6  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพและนําเสนอ มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการ

แสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสินใจ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า และปาน

กลาง ตามลําดบั กล่าวคอื ผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพและ

นําเสนอมากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จํากดั  )มหาชน  (ด้านตระหนักถึง

ความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้  ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ ในระดบัตํ่า และปานกลาง ตามลําดบั เน่ืองจากธนาคารกสกิรไทยมีการ

ตกแต่งธนาคารใหด้ทูนัสมยั มกีารใชส้ขีองธนาคารทีช่ดัเจน จงึทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึพงึพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ

และการนําเสนอ ดงันัน้ผู้บรโิภคจงึตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกสกิรไทย ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ กิตติศักดิ ์พื้นแสง (2551) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการเลอืกซื้อประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา

พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพและนําเสนอ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการ

เลอืกซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบั สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546) 

กล่าวถงึลกัษณะทางกายภาพว่า เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีผ่สมผสานรวมเขา้กบัองคป์ระกอบอื่นๆ เป็นส่วนประสมทาง
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การตลาดบรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ได ้ลกัษณะทางกายภาพน้ีเป็นสิง่ทีลู่กคา้สามารถสมัผสัจบัต้องได ้ในขณะทีใ่ชบ้รกิารอยู่ 

หรอืเป็นสิง่เปรยีบเทยีบ หรอือาจเป็นสญัญาลกัษณ์ที่ลูกค้าเขา้ใจความหมายในการรบัขอ้มูลจากการทําการสื่อสาร

การตลาดออกไป ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอ

ของประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องธนาคารกสกิรไทย ย่อมทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ตามไปดว้ย  

  2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ  มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีิต

แบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการ

ประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสนิใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า และปานกลาง ตามลําดบั กล่าวคอื 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบ

สะสมทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก  ด้านการตดัสนิใจ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซื้อ  ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัตํ่า 

และปานกลาง ตามลาํดบั เน่ืองจากธนาคารกสกิรไทยมกีารเน้นเรื่องกระบวนการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ สะดวกสบาย ง่าย

ต่อการตดิต่อขอรบับรกิาร ซึง่ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในดา้นกระบวนการและย่อมทําใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ

ซือ้ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยต์ามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวนัรตัน์ เหลอืงอรุณเลศิ (2553) ไดศ้กึษา

เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของลูกค้าบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชัน่แนล            

แอสชวัรนัส ์จํากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจทาํประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์องบรษิทัอเมรกินัอนิเตอรแ์นชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จาํกดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2555) กล่าวว่า กระบวนการ 

คอื การส่งมอบคุณภาพในการบรกิารให้กบัผูบ้รโิภคได้รวดเรว็ และสร้างความพงึพอใจสงูสุดให้กบัผูบ้รโิภค ซึ่งหาก

ผู้บรโิภครู้สกึพึงพอใจในกระบวนการการใช้บรกิารของธนาคารกสกิรไทย ทัง้รูปแบบการทําเสนอประกนัชวีิตแบบ 

สะสมทรพัย ์ทาํใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของธนาคารกสกิรไทย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะสม

ทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) กบักลุ่มตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลการตดัสนิใจซือ้ของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ  

 2. ควรศึกษาการตัดสินใจซื้อประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์ธนาคารกสกิรไทยกบัธนาคารอื่นๆ เพื่อนําผล

การศึกษามาเปรียบเทียบกัน และมาปรับปรุงรูปแบบการขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สร้างความแตกต่างกับ           

ธนาคารอื่นๆ   

 3. ควรศกึษาทศันคติต่อการซื้อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยผ์่านธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เพื่อ

นําผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขผลติภณัฑข์องธนาคารในดา้นต่างๆ เพิม่เตมิต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการสนับสนุน และความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์      

กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีส่ละเวลาใหค้าํแนะนํา ความรู ้ความคดิเหน็ ทีม่คีุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิง่

ในการวจิยัดว้ยความเมตตาตลอดมา ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีป่ระจําภาควชิาบรหิารธุรกจิ และเจ้าหน้าที่ประจําห้องบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่ให้

ความช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการทําวจิยัครัง้น้ี รวมทัง้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน และบุคคลต่างๆ ที่มี

สว่นสนบัสนุน ช่วยเหลอื แนะนํา และเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้จิยัเสมอมา 
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 ทา้ยทีส่ดุเหนือสิง่อื่นใด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผูว้จิยั ทีเ่ป็นกําลงัใจแก่

ผูว้จิยัโดยตลอดมา 
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