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บทคัดยอ 

กกกกกกกก การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต และ

ศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต  ของประชาชนในเขตพื้นท่ี อําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 500 คน และใชวิธีการสํารวจกลุมตัวอยาง

แบบโควตา ( Quota sample) มีเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือรอยละ เทคนิคการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis), การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกกสําหรับบริษัทท่ีมีผูทําประกันชีวิตมากท่ีสุด คือ  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ประชาชน

สวนใหญจายคาเบ้ียประกันชีวิตตอปอยูในชวง  ไมเกิน 10,000 บาท/ป   ซ่ึงผูใชบริการกับบริษัท

ประกันชีวิตเลือก รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย  โดยสวนใหญเลือกทําประกัน

ชีวิตจากคําแนะนําและชักชวนของ ตัวแทนประกันชีวิต  มากท่ีสุด และสาเหตุท่ีทําใหตัดสินใจเลือก

ทําประกันชีวิต คือ ดานของความตองการความคุมครองและสะสมทรัพย    ดานผลตอบแทนสูงกวา

สถาบันการเงิน   ดานความตองการหลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิตในอนาคต 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยสามารถจําแนกปจจัยได 8 ปจจัย คือ ปจจัยดานสังคม, ปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยดานบุคคล, ปจจัยดานการจัดจําหนาย, ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ, ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ   

กกกกกกกกผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส โดยใชปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหรวมกับปจจัย

อ่ืนๆ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต ไดแก ปจจัยดานรายได   ปจจัยดาน

กระบวนการในการบริการ 
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การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคคล

หลายฝาย  ผูวิจัยขอถือโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยคร้ังนี้    อาจารย 

ประพล  เปรมทองสุข ท่ีคอยใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ พิจารณาแกไขขอบกพรอง การ

ตรวจสอบเคร่ืองมือและนําไปปรับปรุงแกไข ตลอดจนการใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนชวย

ตรวจทานและดูแลทางดานสถิติ จนรายงานการวิจัยสําเร็จไปไดดวยด ี

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย  พสุนนท ท่ีสละเวลาเปนประธานสอบ

วิจัยในคร้ังนี ้

ขอขอบพระคุณ อาจารยภาวิณี  กาญจนาภา ท่ีสละเวลาเปนกรรมการสอบวิจัยในคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณ   คุณทุเรียน  อนุกิจ (ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา) 

ท่ีชวยเหลือในดานการเก็บขอมูล เพื่อใชในการทําวิจัยในคร้ังนี้ รวมถึงผูท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ใหสําเร็จเปนท่ีเรียบรอย  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวอนุกิจ ท่ีใหความชวยเหลือท้ัง

ดานทุนทรัพย และอยูเคียงขางเปนกําลังใจใหเสมอมา  

ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้จนสําเร็จ  

ประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากวิจัยฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารยผูประสิทธิประสาทวิชาความรู วางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา  
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บทที ่1 

บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ปจจุบันชีวิตประจําวันของคนเราตองเผชิญกับความเส่ียงตลอดเวลา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษย

ไมสามารถท่ีจะคาดเดาได ไมวาจะเปนการเผชิญกับภยันอันตรายตางๆรอบดาน ท้ังภัยธรรมชาติ  

ภัยจากการกระทําของผูอ่ืน ท้ังท่ีไมอาจปองกันหรือหลีกเล่ียงได เชน อุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ ซ่ึง

ความเส่ียงเหลานี้อาจกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสิน เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม

แนนอนในอนาคต โดยเฉพาะการเส่ียงชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณ

ไดลวงหนาวาจะเกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัวเม่ือใด ซ่ึงในปจจุบันวงการแพทยไดคนพบโรค

ใหมๆอยูเสมอ โรคตางๆท่ีวงการแพทยคนพบยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังโรคท่ีสามารถรักษาให

หายไดและโรคท่ีไมสามารถรักษาใหหายได เราไมสามารถคาดคิดไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด การ

เสียชีวิตของผูท่ีอยูในวัยทํางาน กําลังสรางฐานะ อาจจะกําลังมีภาระเล้ียงดูบุตร ผอนบาน ผอนรถ 

หรือทําธุรกิจ ยอมสงผลทําใหบุคคลในครอบครัวเดือดรอนและมีผลมาถึงภาระหนี้สิน หรือภัยจาก

อุบัติเหตุอาจทําใหเสียชีวิตและทุพพลภาพได รวมไปถึงการท่ีไมไดทํางานของบุคลท่ีพนจากวัย

ทํางานแลว ดังนั้นการประกันชีวิตจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมนุษยสามารถใชในการกระจายความเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัวได 
 ในปจจุบันพบวาการทําประกันชีวิตคอนขางท่ีจะแพรหลาย และเปนท่ีนิยมในกลุมผูมี

รายไดในสาขาอาชีพตางๆ ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากจะใหประโยชนกับผูทําประกันในดานการ

คุมครองชีวิตและทรัพยสินโดยตรงแลว การประกันชีวิตยังมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกดวย ในแงของการออมทรัพยและการลงทุน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

นโยบายของรัฐ ท่ีสนับสนุนใหคนทําประกันมากข้ึน โดยการยอมใหนําเบ้ียประกันกรมธรรมท่ีมี

อายุตั้งแต 10 ปข้ึนไป ไปหักลดหยอนภาษีไดถึง 50,000 บาท อีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ( พ.ศ. 2540-2544) ก็ไดระบุไวอยางชัดเจนวาสนับสนุนใหประชาชนออม

ทรัพยระยะยาวโดยวิธีประกันชีวิต ซ่ึงการกระตุนใหคนทําประกันมากข้ึนเปนการสนับสนุนให

ประชาชนออมเงินเพิ่มข้ึน เปนการปองกันความเส่ียงจากความไมแนนอน จากภาวะความผันผวน

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เพราะถือวาบริษัทประกันชีวิตเปน 
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 แหลงระดมเงินทุนในระยะยาวจากผูทําประกัน ในรูปของเบ้ียประกันตามกรมธรรม

ประกันชีวิต เม่ือบริษัทไดรับเบ้ียประกันภัย เงินสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงินสํารองประกันภัย และ

เงินสํารองประกันภัยก็จะถูกนําไปลงทุนในธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขท่ีกรมธรรมประกันภัย

กําหนด เชน นําไปลงทุนซ้ือหุน ใหกูยืมซ้ือพันธบัตร ซ้ือตั๋วเงินคลังเปนตน นอกจากบริษัทประกัน

ชีวิตจะเปนแหลงระดมเงินทุนแลว ยังชวยสรางงานใหกับประชาชนในสังคมอีกดวย ทําใหเกิดการ

จางงานจึงสามารถชวยรัฐบาลลดอัตราการวางงานไดสวนหนึ่ง สําหรับการทําประกันชีวิตใน

ประเทศไทยเม่ือเทียบกับตางประเทศพบวา ประเทศท่ีมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ เชน ญ่ีปุน 

อเมริกา ซ่ึงมีกรมธรรมประกันชีวิตเกือบทุกคน และมีคนละหลายๆกรมธรรม ในเม่ือการทําประกัน

ชีวิตนั้นมีประโยชนมากแตทําไมคนไทยจึงไมนิยมทําประกันชีวิตกัน โดยท่ัวไปสวนใหญขาด

ความรูความเขาใจและมีภาพพจนท่ีไมดีตอการทําประกันชีวิต หรือกรมธรรมประกันชีวิตใน

ประเทศไทยไมสามารถขายตัวเองไดเหมือนสินคาหรือบริการประเภทอ่ืน การเขาตลาดจึง

จําเปนตองใชพนักงานโดยตรงหรือท่ีเรียกวา ตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับมอบหมายจาก

บริษัท ใหทําการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยปกติตัวแทนประกันชีวิตจะมี

หนาท่ีออกไปพบปะกับผูบริโภคหรือลูกคา เพื่อแจงใหผูบริโภคไดเขาใจและเห็นผลประโยชนของ

การทําประกันชีวิต จนเกิดความสนใจท่ีจะซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงเปน

ผูท่ีใหการบริการแกผูบริโภคในดานตางๆ ตามเอกสิทธ์ิเงื่อนไขและผลประโยชนตางๆ นอกจากนี้

ยังมีปญหาในดานตัวผูบริโภคเอง ท่ียังไมเห็นถึงความจําเปนในการทําประกันชีวิต ท่ีจะซ้ือ

กรมธรรมหรือทําประกันชีวิตดวยตนเองรวมถึงปญหาในดานของบริษัทประกันชีวิตท่ียังมีการ

พัฒนาไมเจริญเทาท่ีควรโดยเฉพาะบริษัทรับประกันชีวิตขาดการศึกษาถึงความตองการของ

ผูบริโภค เพื่อท่ีจะนํามาวางแผนการดําเนินงาน และปญหาของผูท่ีตองการทําประกันไมตัดสินใจทํา

ประกันเองตองรอใหมีผู มาชักชวนทําประกันชีวิตกอนจึงจะตัดสินใจทําประกันชีวิต 
 ปจจุบันการทําประกันชีวิตเปนเร่ืองงาย ธนาคารพาณิชยก็มีการขายประกันชีวิต หรือ

สามารถผอนชําระคาเบ้ียประกันได กรมธรรมประกันชีวิตก็มีหลายรูปแบบ หลายราคา เปน

ทางเลือกใหผูทําประกัน  การท่ีมีบริษัทประกันจํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันสูงขณะท่ีผูบริโภคมี

ทางเลือกในการทําประกันชีวิตท่ีหลากหลาย  จากประเด็นปญหาตางๆเหลานี้ ทําใหผูศึกษามีความ

สนใจใน  การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิตของประชาชน ในพื้นท่ีอําเภอกบินทร

บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากอําเภอกบินทรบุรีเปนอําเภอท่ีมีขนาดใหญ มีจํานวนประชากรมาก

ท่ีสุดในจังหวัดปราจีนบุรี และท่ีสําคัญเปนอําเภอท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรม

จํานวนมาก เปนท่ีดึงดูดใหผูคนเขามาทํางาน จึงเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแกการเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูล
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ท่ีไดจากการศึกษามาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การตลาด และทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตอไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิตของประชากร ในอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 2.     ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตของกลุมผูทําประกัน 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต    กรณีศึกษา   อําเภอ

กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปนี ้
กกกกกกกก1. ปจจัยดานประชากร ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได  มีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

กกกกกกกก2. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก   ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การ

สงเสริมการตลาด  บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการ ในการบริการ มีผลตอการเลือกทํา

ประกันชีวิต 

 3.  ปจจัยทางดานสังคม มีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

 4.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

 5.  ปจจัยดานจิตวิทยา มีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

   

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําประกันชีวิต ไดแก ปจจัยดานประชากร ปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา  

2. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี  

 3.  ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ  

พ.ศ. 2553 
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5. กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปไดวา มีปจจัยหลายปจจัยท่ี

สงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะ ปจจัยดานประชากร 

ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  ปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการ  ไดแก  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  

บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการ ในการบริการ  ปจจัยทาง ดานสังคม  ปจจัย สวนบุคคล  

ปจจัยดานจิตวิทยา   
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ภาพที ่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

   กรณีศึกษา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ประชาชนในเขต 
อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ปจจัยดานประชากร 

- เพศ 
- อายุ   
- สถานภาพ   
- จํานวนสมาชิกใน

ครอบครวั 
- ระดับการศึกษา   
- อาชีพ   
- รายได 

ปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการ 

-  ผลิตภัณฑ   

- ราคา   

- การจัดจําหนาย   

- การสงเสริมการตลาด   

- บุคคล   

- ลักษณะทางกายภาพ   

- กระบวนการในการ

บริการ 

การเลือกทํา

ประกันชีวิต 
- ทํา 
- ไมทํา 

- ปจจัยทางดานสังคม 

- ปจจัยสวนบุคคล 

- ปจจัยทางดานจิตวิทยา 
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6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต เพื่อนําไปใชเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ใหมีคุณสมบัติตรงกับความตองการ

ของผูบริโภค 

กกกกกกกก2. เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการวางแผน ในการดําเนินงานของธุรกิจ

ประกันชีวิต ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 

 

7. นิยามศัพท์ก 
 การทาํประกนัชีวติ หมายถึง การทําสัญญาประกันระหวางผูเอาประกันกับบริษัท

ประกันชีวิต โดยท่ีผูเอาประกันจะไดรับความคุมครองชีวิตและผลประโยชนตางๆ ตามสัญญาใน

กรมธรรมประกันชีวิตท่ีผูซ้ือจะไดรับ ไมวาจะเปนคาชดเชยจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพล

ภาพคารักษาพยาบาล คาชดเชยรายไดและความคุมครองอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันชีวิต

จากบริษัทประกันชีวิต 
 ผู้เอาประกนัภัย หรือ ผู้ทาํประกนัภัย (Insured or assured) หมายถึง คูสัญญาฝายท่ีมี 
หนาท่ีเปดเผยความจริงอันเปนสาระสําคัญตอการพิจารณาของผูรับประกันภัย  และมีหนาท่ีชําระ

เบ้ียประกันภัยตามจํานวนท่ีไดตกลงกันไว และเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับวัตถุท่ีเอาประกันภัยไว  

ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกรองสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีแทจริงได 

 ผู้รับประกนัภัย หรือบริษัทประกนัภัย ( Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายซ่ึงมีหนาท่ีใน

การพิจารณารับประกันภัย รับเบ้ียประกันภัย ตลอดจนชดใชคาสินไหมทดแทน ใหแก ผูเอา

ประกันภัยหรือผูรับประโยชน เม่ือมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 กรมธรรม์ประกนัภัย ( Policy) หมายถึง สัญญาประกันภัยท่ีทําข้ึนระหวางบริษัท

ประกันภัย (ผูรับประกัน) กับผูเอาประกัน 

 เบีย้ประกนัภัย  หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัยจะตองจายใหแกบริษัทประกันภัย 

ตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไวในสัญญา ซ่ึงมีการจายเบ้ียประกันอาจจะจายเปนรายเดือน รายป ราย 6 

เดือน รายไตรมาส ตามท่ีระบุไวในกรรมธรรมประกันภัย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
กกกกกกกกในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต กรณีศึกษา อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปนแนวทาง

การศึกษา  โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้

กกกกกกกก1. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 

กกกกกกกก2.  ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Marketing Black Box) 

กกกกกกกก3.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

กกกกกกกก4.  ทฤษฏีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) 

กกกกกกกก5.  ทฤษฏีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

กกกกกกกก6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ 
กกกกกกกกทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการของ Phillip Kotler (อดุลย จาตุรงคกุล 2542: 312-

314)   กลาววาสวนประสมการตลาดบริการมีองคประกอบ 7 ประการ โดยแตละองคประกอบมี

รายละเอียดดังนี ้

กกกกกกกก1.1 ผลติภัณฑ์ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและตองสรางคุณคา (Value) และสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง

พอใจ โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปน

ผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) 
รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ในอนาคต ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ 
ความคิด สถานท่ีองคกร หรือบุคคล 
กกกกกกกก1.2 ราคา (Price) คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินท่ีเกิดข้ึนมาถัดจากผลิตภัณฑ เปน

ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจาย ในการแลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการรวมถึงเวลา ความพยายาม

ในการใชความคิดและการกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอมราคาของสินคาท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้น 
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ราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือไม รวมท้ังมีอิทธิพล ตอความสามารถ

ในการทํากําไรของผลิตภัณฑดวย ซ่ึงผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบราคาระหวางคุณคาของ

ผลิตภัณฑ เพราะราคา คือ ตนทุนของลูกคา 
กกกกกกก1.3 การจัดจําหน่าย (Place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือบริการไปสู

ตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ โดยตองพิจารณาถึงองคการตางๆ 
และทําเลท่ีตั้งเพื่อใหอยูในพื้นท่ีท่ีจะเขาถึงลูกคาได หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมท่ีใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและการบริการจากองคการไปยัง

ตลาดหรือผูบริโภค ใหเปนท่ีพอใจและประทับใจของลูกคา ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญข้ึน การสง

สินคาและบริการงายข้ึนสําหรับผูผลิตและสําหรับลูกคา 
กกกกกกกกการจัดจําหนาย มี 4 วิธี ดังนี ้
กกกกกกกกกก1.3.1 การใหบริการผานราน (Outlet) โดยรานประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําให

ผูรับบริการและผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานท่ีแหงหนึ่งโดยการเปดรานคาข้ึนมา 
กกกกกกกกกก1.3.2 การใหบริการถึงบานลูกคา หรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ เปนการสงพนักงาน

ไปใหบริการถึงบานลูกคา หรือสถานท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา การใหบริการแบบนี้ธุรกิจ

ไมตองมีการจัดตั้งสํานักงาน หรือเปดเปนรานใหบริการ ลูกคาติดตอดวยการใชโทรศัพทหรือ

โทรสาร 
กกกกกกกกกก1.3.3 การใหบริการผานตัวแทน การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการ

ขายแฟรนไชส หรือ การจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการ 
กกกกกกกกกก1.3.4 การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนบริการท่ีอาศัยเทคโนโลย ี เพื่อทํา

ใหบริการเปนไปอยางสะดวก 
กกกกกกก1.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารการตลาดระหวางผูซ้ือกับ

ผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีตองแนใจวาตลาดเปาหมายเขาใจและใหคุณคาแก

ส่ิงท่ีเสนอขาย โดยสวนประสมของการสงเสริมการตลาดประกอบดวย 
กกกกกกกกกก1.4.1 การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพลักษณระยะยาวใหกับผลิตภัณฑ และ

บริการทําใหเกิดการขายเร็วข้ึน 
กกกกกกกกกก1.4.2 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการส่ือขาวสารท่ีอาจนําลูกคาไป

ยังผลิตภัณฑ หรือเปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาตอลูกคา ประกอบดวยเคร่ืองมือมากมาย เชน คูปอง การ

แจกการแถม เปนตน 
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กกกกกกกกกก1.4.3 การประชาสัมพันธและการพิมพเผยแพร (Public Relations)      เปนการสราง

ความเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ หรือการดําเนินงานของบริษัทใหเขาถึงลูกคาท่ีชอบหลีกเล่ียพนักงาน

ขายและโฆษณา 
กกกกกกกกกก1.4.4 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ 
ความเช่ือตัดสินใจเลือกและซ้ือ โดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 
กกกกกกกกกก1.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะไดอยางรวดเร็ว ผานเคร่ืองมือท่ีมีหลายรูปแบบ เชน จดหมายตรง โทรศัพท และ     
E-mail 
กกกกกกกก1.5  บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบริการท้ังหมด ซ่ึงหมายรวมถึงท้ัง

ลูกคาบุคคลท่ีจําหนาย และบุคคลท่ีใหบริการหลังการขาย บุคคลเปนองคประกอบท่ีสําคัญท้ังใน

การผลิตบริการและการใหบริการ ในปจจุบันซ่ึงสถานการณการแขงขันธุรกิจรุนแรงข้ึน บุคคลจึง

เปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความแตกตางใหกับธุรกิจ โดยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทําใหเกิดความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน โดยคุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก ฝกอบรม การจูงใจ 
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง ดังนั้นพนักงานจึงตองมี

ความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติท่ีดี มีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีดีเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือ มีมนุษยสัมพันธมีความเสมอภาคในการใหบริการลูกคาเพื่อสรางความรูสึกประทับใจตอ

การใหความสําคัญอยางเทาเทียม สามารถตอบสนองและแกปญหาตางๆ ของลูกคา มีความคิดริเร่ิม 
และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได 
กกกกกกกก1.6 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของ

บริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เชน การสรางสภาพแวดลอมของสถานท่ี การ

ออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคาร ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การ

จัดวางอุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคารสถานท่ี การนําอุปกรณทันสมัยมาใชในการ

บริการท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา และเพื่อใหลูกคามองเห็นภาพลักษณหรือคุณคาท่ีเหนือกวาคูแขงได

อยางชัดเจน 
กกกกกกกก1.7  กระบวนการ (Processes) หมายถึง ข้ันตอนในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ  และการ

ใหบริการ ถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของผูบริโภค จะพิจารณาใน 2 

ดาน คือความซับซอนและความหลากหลาย ในดานความซับซอนจะตองพิจารณาถึงข้ันตอนและ

ความตอเนื่องของงานในกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอซ้ือกรมธรรมประกัน

ชีวิต สวนในดานของความหลากหลายตองพิจารณาถึงความอิสระและความยืดหยุน เชน สามารถ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือลําดับการทํางานได ทําใหมีข้ันตอนการใหบริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปน
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การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดความ

แตกตาง 
 

2.  ความร ูสึกนึกคดิของผู้บริโภค (Marketing Black Box) 

กกกกกกกกเม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  เขามาในความรูสึกนึก

คิด กอนท่ีมีการตอบสนองส่ิงกระตุน  หรือตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการนั้น  ผูบริโภคจะรับส่ิง

กระตุนนั้นเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีแตกตางกันระหวางผูบริโภคแตละคน  โดยไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยภายนอก  คือ ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม   และปจจัยภายในคือ  

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา  โดยท้ังสองปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  (Buying decision process) (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป 2547 :71) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2   โมเดลกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ท่ีมา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 56.  

 

ยอมรับความต้องการ 

แสวงหาทางเลอืก 

ประเมนิทางเลอืก 

ตดัสินใจซ้ือ 

พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 
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 ปัจจัยภายนอก 

  2.1  ปัจจัยทาด้านวฒันธรรม  เปนส่ิงท่ีผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน

ออกมา  ปจจัยทางวัฒนธรรม  ไดแก 

2.1.1  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สัญลักษณหรือส่ิงท่ีมนุษยในสังคม

หนึ่งๆ ไดสรางข้ึนและยอมรับจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ในฐานะท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ

มนุษยในสังคมนั้นๆ  การเขาใจวัฒนธรรมเปนพื้นฐานของความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภค

ในสังคม ซ่ึงการเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคของผูบริโภคภายใตวัฒนธรรมหนึ่งๆ ท่ีมีผลตอรูปแบบ

การตัดสินใจซ้ือและการยอมรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ   

2.1.2  วัฒนธรรมยอย ( Subculture)  หมายถึง  วัฒนธรรมของคนกลุม

หนึ่งๆ ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางไปตามเช้ือชาติ  ศาสนา หรือลักษณะภูมิประเทศ ท่ีมีลักษณะ

แตกตางจากวัฒนธรรมของคนสวนใหญในสังคมนั้น  ความแตกตางภายในวัฒนธรรมของสังคม

โดยรวมเหลานี้ จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมี

ความแตกตางกันไป  ซ่ึงมีผลตอการออกแบบและกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเปนท่ียอมรับ

และไมกอใหเกิดผลกระทบตอวัฒนธรรมยอยตางๆ เหลานี ้  

2.1.3  ช้ันทางสังคม (Social class)   คือ  ลักษณะการจัดแบงกลุมผูบริโภค

ตามการกําหนดของตัวแปรตางๆ ไดแก  

2.1.3.1  อาชีพ (Occupation)  บุคคลท่ีมีอาชีพตางกัน จะมีพฤติกรรม

ซ้ือสินคาหรือบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันตามอาชีพของตน  เชน ผูบริหารระดับสูงจะซ้ือสินคาราคา

แพง  เปนตน 

2.1.3.2   สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) บุคคลท่ี

มีรายไดท่ีแตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 

การออมและการซ้ือสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมี

คุณภาพดี  ราคาสูง  สวนผูท่ีมีรายไดปานกลาง จะนิยมซ้ือสินคาท่ีคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปน

ตน 

2.1.3.3 การศึกษา ( Education) การศึกษาจะมีผลตอการรับรูขอมูล

ขาวสาร  ความสามารถในการเขาใจขอมูลขาวสาร  ตลอดจนถึงการนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับไปผาน

กระบวนการตัดสินใจท่ีนําไปสูการเลือกซ้ือสินคาและบริการ (วิทวัส รุงเรืองผล 2547 : 57-58) 

2.2  ปัจจัยทางด้านสังคม ( Social factors) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

เพราะผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม  จึงไมอาจหลีกเล่ียงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได  ซ่ึง

ปจจัยทางสังคมสามารถจําแนกไดดังนี ้
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2.2.1  กลุมอางอิง  (Reference group)  คือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการใหคําปรึกษา  หรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆ ในการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงจะคํานึงถึง

ความสัมพันธกันในกลุมดวย  โดยกลุมอางอิงมีหลายรูปแบบ  ดังนี ้

2.2.1.1  กลุมสมาชิก  ( Membership groups)  เปนกลุมท่ีมีการ

รวมกลุมเพื่อผลประโยชนบางอยาง  ซ่ึงมี 2 กลุมยอย คือ 

    - กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) เปนกลุมท่ีทุกคนเปนสมาชิก

ตั้งแตเร่ิมแรก และดําเนินสมาชิกภาพอยางตอเนื่อง  ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมช้ันเรียน 

เพื่อนรวมงาน เปนตน และเปนกลุมท่ีไมเปนทางการ แตจะมีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการซ้ือ

สินคาหรือเปนแหลงขอมูลในการซ้ือสินคา 

    -  กลุมทุติยภูมิ  (Secondary groups)  เปนกลุมท่ีมีการรวมตัวกัน

อยางเปนทางการ เปนการตั้งใจเขารวมเปนสมาชิกโดยตรงเพื่อผลประโยชนทางการคา การควบคุม

และอํานาจการตอรอง เปนกลุมท่ีเปนทางการ  เชน กลุมวิชาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน ชมรม  

เปนตน 

2.2.1.2  กลุมทะเยอทะยาน (Aspirational groups)  เปนกลุมท่ีทุกคน

ใฝฝนอยากจะเปน หรือเขารวมเปนสมาชิก  เชน  กลุมนางแบบนายแบบ  เปนตน  การนํากลุม

ทะเยอทะยานมาเปนพรีเซนเตอรโฆษณา จะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการไดมากข้ึน 

2.2.1.3  กลุมหลีกเล่ียง  (Dissociative groups)  เปนกลุมท่ีบางคนไม

อยากเกี่ยวของดวย แตกลุมนี้อาจจะเปนกลุมทะเยอทะยานของคนบางคนดวย 

2.2.1.4 ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader)  เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอ

สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในกลุม โดยเปนผูใหคําแนะนําใหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินคานั้น  

ดังนั้นการรับรูของผูนําความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินคา จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค  หากผูนํา

ความคิดเห็นมีความคิดและมุมมองในแงบวกตอสินคาก็จะทําใหผูบริโภครับรูในแงบวกไปดวย 

2.2.2  ครอบครัว  (Family)  เปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  เพราะครอบครัวเปนกลุมท่ีทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเล่ียงได  

เม่ือสมาชิกในครอบครัวจะซ้ือสินคาและบริการ  สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ ก็จะมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือในบทบาทท่ีแตกตางกัน 

2.2.3  บทบาทและสถานภาพ (Roles and status)   บทบาท  คือส่ิงท่ีบุคคล

แสดงออกมาไดหลายแบบในสถานการณท่ีแตกตางกัน  และสถานภาพ  เปนสถานะท่ีบุคคลดํารง

ตําแหนงอยูท่ีสามารถวัดความแตกตางของบทบาทได  
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 ปัจจัยภายใน 

2.3  ปัจจัยส่วนบุคคล  (Personal factors)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค  นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและข้ันวงจรในการ

ดํารงชีวิต รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ ความเช่ือสวนตัว 

ท่ีแตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา 

2.3.1  อายุและข้ันในวงจรการดํารงชีวิต  (age and stage in the life cycle)  

การซ้ือสินคาเพื่อการบริโภคเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับทุกคน  เพียงแตในแตละคนจะมีความแตกตาง

ในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในชวงอายุท่ีแตกตางกัน  และในแตละชวงชีวิตตางก็มี

พฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันตามวงจรชีวิตของครอบครัว 

2.3.2   อาชีพ (Occupation)  บุคคลท่ีมีอาชีพตางกัน จะซ้ือสินคาหรือบริโภค

สินคาท่ีแตกตางกันตามอาชีพของตน  เชน ผูบริหารระดับสูงจะซ้ือสินคาราคาแพง  เปนตน 

2.3.3   สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) บุคคลท่ีมีรายได

ท่ีแตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน การ

ออมและการซ้ือสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพ

ดี  ราคาสูง  สวนผูท่ีมีรายไดปานกลาง จะนิยมซ้ือสินคาท่ีคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปนตน 

2.3.4   รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)   คือ  รูปแบบการดํารงชีวิตของ

บุคคลท่ีแสดงออกมาใน 3 รูปแบบคือ  กิจกรรม,  ความสนใน  และความคิดเห็น  โดยบุคคลท่ีมา

จากวัฒนธรรมยอยเดียวกันอาจจะมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันได อันเนื่องมาจากการมี

กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

2.3.5  บุคลิกภาพและความเช่ือในความคิดของตนเอง  (Personality and 

self-concept)  โดยบุคลิกภาพ คือ ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถ

มองเห็นได  ความเช่ือในความคิดของตนเอง คือ ความเช่ือของแตละบุคคลตามส่ิงท่ีไดรับรูหรือผาน

ประสบการณมา 

2.3.6  การพูดปากตอปาก  (Word of mouth)  คือ  การบอกตอกันไประหวาง

ผูบริโภคเกี่ยวกับประสบการณ หรือส่ิงท่ีเคยไดยินมา ท่ีอาจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคท้ังในดานดีและดานไมด ี

2.4 ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา ( Psychology factors)  เปนปจจัยหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค และจะจัดเปนปจจัยท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสังคมดวย  ซ่ึง

ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 กลุม คือ 
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2.4.1  แรงจูงใจ ( Motivation)  แรงจูงใจทําหนาท่ีในการกระตุนและ

เปล่ียนแปลงความตองการของผูบริโภคใหเปนการตัดสินใจซ้ือ  ดวยการช้ีใหเห็นถึงความจําเปน

และอรรถประโยชนตางๆ ท่ีผูบริโภคจะไดรับหากใชผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้นแรงจูงใจจึงหมายถึงแรง

กระตุนท่ีผลักดันใหผูบริโภคเกิดการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   

2.4.2  การรับรู  (Perception)  คือวิธีการท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปน

กระบวนการในการแปล ความหมายของขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอก  ซ่ึงจะมี

กระบวนการในการรับรู  ดังนี้ คือ 

-  การเลือกเปดรับส่ือ   เกิดข้ึนขณะท่ีผูบริโภคเลือกวาจะคนหาขอมูล

ดวยตนเองหรือไม  จากส่ิงกระตุนหรือส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูมากมายหลายดาน 

-  การเลือกท่ีจะสนใจ  เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะมุงความสนใจ

ตอส่ิงกระตุนโดยไมสนใจส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 

-  การเลือกท่ีจะเขาใจ   เปนการแปลความหมายพื้นฐานจากดาน

ทัศนคติ ความเช่ือ การจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคแตละคน 

-  การเลือกจดจําขอมูล  ผูบริโภคจะไมจดจําขอมูลท้ังหมดท่ีพวกเขา

ไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา  แมวาจะมีการสนใจและทําความเขาใจอยูกอนแลว 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3   กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 80. 

2.4.3  การเรียนรู  (Learning)  คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมา

จากประสบการณท่ีผานมาของแตละคนโดยไมรวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดมาจากการ

ตอบสนองโดยสัญชาตญาณ  ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับทฤษฎี “ส่ิงกระตุนการตอบสนอง”  ท่ีกลาว

มาขางตน  ท่ีเช่ือวาการเรียนรูของมนุษยเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยรับส่ิงกระตุนและการตอบสนองจาก

ส่ิงกระตุนนั้น 

การเลอืก

เปิดรับส่ือ 
การเลอืกที่

จะสนใจ 
การเลอืกที่

จะเข้าใจ 
การเลอืก

จดจําข้อมูล 
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2.4.4  ทัศนคติ ( Attitude)  คือความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน

เชิงการประเมิน เชน ความชอบหรือไมชอบ ความรูสึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ  ซ่ึงมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพที ่4   ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

ท่ีมา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย

ทางด้าน

จิตวทิยา 

แรงจูงใจ 

การรับรู้ 

การเรียนรู้ 

ทศันคต ิ
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ภาพที ่5  โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 70. 
 

ส่ิงกระตุ้น (S) 

 

ผลติภัณฑ์           เศรษฐกจิ 

ราคา                    เทคโนโลยี 

การจัดจําหน่าย   กฎหมาย 

การส่งเสริม         การเมอืง 

การตลาด             วฒันธรรม 

การตอบสนอง (R) 

 

การตดัสินใจเลอืกซ้ือของ

ผู้บริโภค 

1. การเลอืกตราสินค้า 

2. การเลอืกตวัแทนจําหน่าย 

3. ปริมาณในการซ้ือ 

4. ระยะเวลาในการซ้ือ 

5. วธีิการชําระเงนิ 

Marketing black box 

 

ปัจจัยภายนอก           ปัจจัยภายใน 

วฒันธรรม                  ส่วนบุคคล 

สังคม                          จิตวทิยา 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 
1.  การรับรู้ปัญหา 

2.  ค้นหาข้อมูล 

3.  ประเมนิทางเลอืก 

4.  ตดัสินใจเลอืก 

5.  พฤตกิรรมภายหลงัการซ้ือ 
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3.  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัชีวติ 

กกกกกกกก3.1 ความหมายของการประกนัชีวติ 

กกกกกกกกกกกกการประกันชีวิต หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแก ผูเอาประกันชีวิต ผูรับประโยชนหรือทายาท เม่ือผูเอาประกันชีวิตอยูหรือตาย และครอบคลุม

ไปถึงการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และคารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของกรมธรรม โดยผูเอา

ประกันชีวิตตกลงสงเบ้ียประกันภัยใหแกบริษัทผูรับประกันชีวิต 
กกกกกกกกกกกกการประกันชีวิตเปนวิธีการชดใชความสูญเสียอันเนื่องมาจากความสูญเสียในดาน

รายได ซ่ึงเกิดจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพของผูเปนหัวหนาครอบครัว ทําใหบุคคลผูประสบ

ปญหาไดรับการชดใชเงินจํานวนหนึ่ง การประกันชีวิตทํากันในรูปสัญญาท่ีองคการ สถาบันและ

มนุษยรวมกันจัดข้ึน เพื่อถายเทภัยทางสังคมอันจะทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต  

กกกกกกกก3.2 สัญญาประกนัชีวติ  

กกกกกกกกกกกกคือสัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเอาประกันภัยหรือ

ผูรับประโยชนหรือทายาทของเขา ในเม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูท่ีถูกเอาประกันชีวิตไดเสียชีวิตลง

โดยจะมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาหรือไมมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาก็ไดแลวแตจะตกลงกัน 

หรือจนกวาผูเอาประกันภัยหรือผูท่ีถูกเอาประกันชีวิตไวยังคงทรงชีพอยูจนครบกําหนดสัญญา และ

ในการนี้ผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวา เบ้ียประกันภัย 

กกกกกกกก3.3 ผู้ทีเ่กีย่วข้องในสัญญา  

กกกกกกกกกกกกผูรับประกันภัย คือ คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให    ผูเอาประกันภัย คือ คูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกันภัย   ผูรับประโยชน คือ 

บุคคลซ่ึงจะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงินใชให  

กกกกกกกก3.4 สัญญาประกนัชีวติเร่ิมมีผลบังคบัเม่ือ  

กกกกกกกกกกกก3.4.1 ผูขอเอาประกัน ลงนามในใบคําขอเอาประกันชีวิตและไดรับการตรวจ

สุขภาพจากแพทย(หากตองมีการตรวจสุขภาพ) พรอมท้ังชําระเบ้ียประกันภัยงวดแรก  

กกกกกกกกกกกก  3.4.2 ผูรับประกันภัยสามารถตอบตกลงรับประกันชีวิตตามใบคําขอใบประกัน

ชีวิตโดยไมมีเงื่อนไข และพรอมท่ีจะออกกรมธรรมใหสัญญาประกันชีวิตจะมีผลบังคับเม่ือขอ 1

และ2 สมบูรณแมจะยังไมไดออกกรมธรรมก็ตาม (บริษัทผูรับประกันภัยอาจจะออกกรมธรรมให 

ในภายหลังก็ได)  

กกกกกกกก3.5 การพจิารณารับประกนัชีวติ  

กกกกกกกกกกกกบริษัทผูรับประกันจะพิจารณาขอมูลจากใบคําขอเอาประกันภัย ในแถลงสุขภาพ

ของผูเอาประกันภัย ฯลฯ แลวนํามาวิเคราะหประกอบการพิจารณารับประกันชีวิตเพื่อรักษาหลัก
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ยุติธรรมในการรวมกันเส่ียงภัยในหมูผูเอาประกันภัย บริษัทผูเอาประกันจําแนกขนาดความเส่ียงภัย

ของแตละบุคคลโดยท่ัวไปท่ีขอทําประกันชีวิตออกเปน 3 ประเภท คือ  

กกกกกกกกกกกก3.5.1 ชีวิตมาตรฐาน เปนผูท่ีมีความเส่ียงภัยตามปกต ิ ตามกฎเกณฑและเงื่อนไขท่ี

บริษัทวางมาตรฐานไว บริษัทจะคิดอัตราดอกเบ้ียประกันภัย ปกติสําหรับ ชีวิตมาตรฐาน  

กกกกกกกกกกกก3.5.2 ชีวิตต่ํากวามาตรฐาน บริษัทอาจรับประกันชีวิตโดยเพิ่มเบ้ียประกันภัยพิเศษ 

หรือเล่ือนเวลาการประกันภัยออกไป หรือกําหนดเงื่อนไขพิเศษในภัยท่ีไมคุมครอง  

กกกกกกกกกกกก3.5.3 ชีวิตไมอยูในเกณฑท่ีจะรับประกันภัยได บริษัทจําเปนตองปฎิเสธการ

ประกันชีวิตนั้น  

กกกกกกกก3.6   ชนิดของการประกนัชีวติ มี 2 ชนิด คอื  

กกกกกกกกกกกก3.6.1   ชนิดมีเงินปนผล คือการเอาประกันชีวิตท่ีมีลักษณะเหมือนกับการถือหุน

ของบริษัทประกันชีวิต อัตราเบ้ียประกันสูงกวาแบบไมมีเงินปนผล เพราะมีการบวกคาใชจายใน

การดําเนินงานและกําไรของบริษัทหรือสวนบวกเพิ่ม ในเบ้ียประกันภัยสุทธิ แตการประกันชีวิต

แบบนี้ผูเอาประกันจะมีสวนรวมในการลงทุนดานคาใชจาย เม่ือบริษัทบริหารงานมีกําไรจะไดรับ

เงินปนผลซ่ึงเกิดจากผลกําไรของบริษัท ซ่ึงมีเงื่อนไขวาจะไดรับเม่ือทําประกันชีวิตถึงส้ินปท่ี 2 หรือ

ปท่ี 3 แลวแตรูปแบบของกรมธรรม โดยผูเอาประกันชีวิตจะขอรับได 2 วิธีคือ ขอรับเปนเงินสดใช

ลดเบ้ียประกันภัย หรือฝากสะสมไวกับบริษัทโดยไดรับดอกเบ้ีย 

กกกกกกกกกกกก3.6.2    ชนิดไมมีเงินปนผล คือการเอาประกันชีวิตท่ัวไป อัตราเบ้ียประกันต่ํากวา

แบบมีเงินปนผลเพราะผูเอาประกันไมไดรับสวนแบงจากผลกําไรของบริษัท  

กกกกกกกก3.7   ประเภทของการประกนัชีวติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื  

กกกกกกกกกกกก3.7.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ เปนการประกันชีวิตรายบุคคล  มี

วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการกระจายความเส่ียงภัยในกลุมบุคคลท่ีมีรายไดระดับปานกลางข้ึนไป 

หรือกลุมบุคคลท่ีมีความตองการความคุมครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจในวงเงินท่ีสูง และกลุม

บุคคลท่ีตองการคุมครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจควบคูกับการออมทรัพยท่ีสูง ซ่ึงผูเอาประกันภัย

จะตองชําระเบ้ียประกันภัยสูงตามดวย 

กกกกกกกกกกกก3.7.2  การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม เปนการประกันชีวิตรายบุคคล

เชนกัน มีวัตถุประสงคเพื่อกระจายความเส่ียงภัยในกลุมของผูเอาประกันภัยท่ีมีรายไดนอย และ

เพื่อใหผูมีรายไดนอยสามารถเอาประกันชีวิตได เหมาะสําหรับครอบครัวของบุคคลท่ีรายไดไมสูง

พอท่ีจะจายเบ้ียประกันชีวิตประเภทสามัญได เชน คนงานในโรงงาน เปนตน เบ้ียประกันภัยท่ีตอง

ชําระในแตละงวดก็ไมสูง 
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กกกกกกกกกกกก3.7.3   การประกันชีวิตประเภทกลุม หรือการประกันชีวิตหมู เปนการประกัน

ชีวิตของกลุมบุคคลหลายๆคน ภายใตกรมธรรมประกันภันฉบับเดียว โดยท่ัวๆไปกําหนดขอบังคับ

วาตองมีจํานวนสมาชิกท่ีเอาประกันภัยในกลุมไมนอยกวา 5 คน หรือ 10 คนข้ึนไป กลุมบุคคลท่ีเอา

ประกันชีวิตหมู จะตองจัดตั้งข้ึนมามิใชเพื่อการเอาประกันภัยสวนมากมักจะเปนพนักงาน ลูกจาง

ของบริษัท หางราน หรือโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกองคกรตางๆ  กลุมลูกหนี้

ธนาคาร กลุมผูซ้ือสินคาแบบมีเงื่อนไข บริษัทการเงินและสมาคมท่ีใหกูยืมเงิน 

กกกกกกกกกกกกเนื่องจากการประกันชีวิตกลุมเปนการทําประกันชีวิตของกลุมบุคคลหลายคน

ดังนั้นจึงตองมีผูรับผิดชอบในการจัดการเร่ืองตางๆแทนสมาชิกทุกคนในกลุม ซ่ึงเรียกวาผูทรง

กรมธรรม โดยท่ัวไปไดแก นายจาง เจาของกิจการ หรือผูแทนองคกรตางๆ ซ่ึงจะเปนผูมีอํานาจใน

การทําประกันชีวิตของบุคคลท้ังกลุม การทําสัญญาประกันชีวิตจะเปนการทําสัญญาระหวางผูทรง

กรมธรรมและบริษัทประกันชีวิต ผูทรงกรมธรรมจะเปนผูเก็บรักษากรมธรรมประกันภัยหลักไว 

และสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุมจะไดรับใบสําคัญในการเอาประกันชีวิตกลุม ซ่ึงระบุเงื่อนไขและ

ผลประโยชนตางๆซ่ึงสมาชิกจะไดรับจากการเอาประกันชีวิต และผูทรงกรมธรรมจะตองทําหนาท่ี

ในการเปนผูลงลายมือช่ือในใบสมัครเอาประกันภัยกลุม รายการขอมูลการเขาและออกของสมาชิก

ในกลุมใหบริษัท เก็บเบ้ียประกันภัยใหบริษัท เรียกรองเงินผลประโยชนใหสมาชิก และติดตอกับ

บริษัทแทนสมาชิกแตการจายเงินผลประโยชนใหสมาชิกกรณีท่ีผูทรงกรมธรรมไมใชผูรับ

ผลประโยชนตามกรมธรรมนั้น บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนโดยตรง 

กกกกกกกก3.8   รูปแบบของการประกนัชีวติ มี 4 รูปแบบทีสํ่าคญั ดังนี ้

กกกกกกกกกกกก3.8.1   แบบช่ัวระยะเวลา  เปนสัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตจะใชเงินเต็มตาม

จํานวนท่ีเอาประกันใหแกผูรับประโยชน เม่ือผูเอาประกันไดเสียชีวิตในกําหนดระยะเวลาคุมครอง 

ซ่ึงไดตกลงกันไว เชน 1 ป 5 ป 10 ป 20 ป เปนตน หากเลยกําหนดเวลาคุมครองไปแลว และผูเอา

ประกันไมไดเสียชีวิตถือวาสัญญาประกันชีวิตนั้นเปนอันส้ินสุดลง การประกันชีวิตแบบนี้มี

ประโยชนดานการคุมครองอยางเดียวไมมีการออมทรัพย การประกันชีวิตแบบนี้เบ้ียประกันจะต่ํา

กวาแบบอ่ืน และไมมีมูลคาเงินสด เงินปนผล ผูท่ีทําประกันชีวิตแบบนี้สามารถขอแปลงสัญญาเปน

แบบอ่ืนได โดยไมตองตรวจสุขภาพ การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครอง

สูงแตความสามารถในการชําระเบ้ียประกันต่ํา 

กกกกกกกกกกกก3.8.2   แบบสะสมทรัพย  เปนสัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจายใหแกผูรับ

ประโยชนในกรณีท่ีผูเอาประกันเสียชีวิตลง ภายในกําหนดระยะเวลาหรือจายแกผูเอาประกันใน

กรณีท่ียังมีชีวิตรอดอยูพนระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาการประกันชีวิตแบบนี้มีจุดมุงหมายใน
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ดานการออมทรัพยมากกวาในดานการคุมครองชีวิต คาเบ้ียประกันจะสูงกวาแบบแรก เนื่องจาก

สัญญาใหท้ังความคุมครองชีวิตและยังเปนการสะสมเงินออมอีกดวย 

กกกกกกกกกกกก3.8.3   แบบกําหนดระยะเวลา  เปนสัญญาวาบริษัทประกันชีวิตจะใชเงินตาม

จํานวนท่ีเอาประกันไวใหกับผูรับประโยชน เม่ือผูเอาประกันยกเลิกสัญญา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย

ผูเอาประกันไดจายเงินประกันมาเปนระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนด การประกันชีวิตแบบนี้มี

จุดมุงหมายเชนเดียวกับแบบสะสมทรัพย คือ เพื่อคุมครองและออมทรัพยไวในยามชรา แตเปน

ลักษณะท่ียาวนานกวา 

กกกกกกกกกกกก  3.8.4    แบบรายไดประจําหรือแบบบํานาญ  เปนสัญญาท่ีบริษัทประกันชีวิตจะ

จายรายไดประจําหรือบํานาญใหแกผูเอาประกันชีวิตตลอดชีพ หรือช่ัวระยะเวลาหนึ่งนับแตผูเอา

ประกันไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ เนื่องจากความชรา การประกันชีวิตแบบนี้มีลักษณะ

เปนการออมทรัพยเพียงอยางเดียวไมมีความคุมครอง จึงเหมาะสําหรับผูท่ีตองการออมทรัพยไวใน

ยามชรา 

กกกกกกกก3.9   การกาํหนดอตัราเบีย้ประกนัชีวติ  

กกกกกกกกกกกกการคํานวณเบ้ียประกันของการประกันชีวิตนั้นมีลักษณะคลายกับการประกัน

วินาศภัย แตตองพิจารณารายละเอียดลึกซ้ึงมากกวา เนื่องจากการประกันชีวิตมีเร่ืองตางๆท่ีจะตอง

พิจารณามาก ซ่ึงตองอาศัยหลักวิชาสถิติเขามาชวยในการคํานวณเบ้ียประกันชีวิต ดังนั้นจึงตองนํา

ปจจัยใหญๆมาพิจารณา 3 ปจจัยดังนี ้คือ  

กกกกกกกกกกกก3.9.1 อัตรามรณะหรือมรณะวิสัย(Mortality)  

กกกกกกกกกกกก3.9.2 อัตราดอกเบ้ีย (Interest) ท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน  

กกกกกกกกกกกก3.9.3 คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท(Loading)  

กกกกกกกกกกกกการเก็บเบ้ียประกันอัตราคงท่ีเปนการเก็บเบ้ียประกันในจํานวนท่ีเทากันของทุกๆ

งวด (เทากับจํานวนแรกท่ีไดจายใหกับบริษัท) โดยไมมีการเพิ่มเบ้ียประกัน แมวาผูเอาประกันจะมี

อายุมากข้ึน โดยวิธีนี้ปแรกๆของสัญญาผูเอาประกันจะตองชําระเบ้ียประกันมากกวาอัตรามรณะท่ี

ตองชดเชยจริง เบ้ียประกันสวนเกินนี้จะถูกเก็บไวเปนทุนสํารอง เพื่อนํามาจายชดเชยในปหลังๆ มี

อัตราการจายชดเชยสูงกวาเบ้ียประกันท่ีเรียกเก็บจริง การเก็บเบ้ียประกันโดยวิธีนี้ทําใหเกิดการ

ลงทุนกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

หมายเหต ุ  สัญญาเพิ่มเติมมีการเพิ่มตามชวงอาย ุ 

 3.10   การชําระเบีย้ประกนั  

กกกกกกกกกกกกการชําระเบ้ียประกันของกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม โดยท่ัวไปบริษัทจะ

เรียกเก็บเบ้ียประกันเปนรายเดือน และเม่ือผูเอาประกันภัยถึงแกมรณกรรม บริษัทจะไมหักเบ้ีย
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ประกันภัยสวนท่ียังคางจายในปนั้นออก การชําระเบ้ียประกันภัยของกรมธรรมประเภทสามัญ 

โดยท่ัวไปชําระเปนรายป ราย 6 เดือน ราย 3เดือน หรือรายเดือนก็ไดแตวายิ่งชําระงวดส้ันเพียงใด 

เม่ือรวมเบ้ียประกันท้ังปแลว จะสูงกวาการชําระงวดท่ียาวกวา ในกรณีท่ีผูเอาประกันมิไดชําระเบ้ีย

ประกันรายป หากผูเอาประกันถึงแกมรณะกรรม บริษัทจะหักเบ้ียประกันภัยสวนท่ียังคางจายในป

นั้นออกจากจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชตามกรมธรรมเสียกอน  

กกกกกกกก3.11   การกลบัสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกนัภัย/การต่ออายุกรมธรรม์  

กรมธรรมของบริษัทใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยในการยื่นขอใหกรมธรรมกลับคืนสูสถานะเดิมได 

หลังจากท่ีกรมธรรมไดขาดอายุลงภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีครบกําหนดชําระเบ้ีย

ประกันภัย ซ่ึงมีการผิดนัด  

กกกกกกกก3.12   การต่ออายุกรมธรรม์มี 2 วธีิ  

กกกกกกกกกกกก3.12.1 การตออายุกรมธรรมแบบธรรมดา ผูเอาประกันตองชําระเบ้ียประกันท่ีคาง

ชําระท้ังส้ินพรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดไวในกรมธรรมการตออายุแบบนี ้ เบ้ียประกัน

ยังคงชําระตามอัตราเดิมระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาคงยังเดิม  

กกกกกกกกกกกก3.12.2  การตออายุแบบพิเศษ วิธีนี้ไมตองชําระเบ้ียประกันยอนหลัง แตเปนการ

เปล่ียนวันท่ีในกรมธรรมใหมีผลบังคับใหม ซ่ึงอัตราเบ้ียประกัน ตองสูงข้ึนตามอายุของผูอาประกัน

ท่ีขอตออายุกรมธรรมเขามา และวันครบกําหนดสัญญาก็จะขยายออกไป 

กกกกกกกก3.13  ประโยชน์ของการทาํประกนัชีวติ 

 3.13.1 ดานการลงทุน การทําประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเปน การลงทุนซ้ือ

หลักทรัพยชนิดหนึ่งเชนกัน เนื่องจากผูทําประกันจะไดรับดอกผลเชนเดียวกับการฝากเงินใน

สถาบันการเงิน เพียงแตมีวิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดอกเบ้ียท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ดี การประกัน

ชีวิตแมไดผลตอบแทนต่ํากวาการลงทุนบางประเภท แตก็นับวาเปนรายไดท่ีแนนอน และเช่ือม่ันได

วาตนทุนไมสูญหายไปดวย  

กกกกกกกกกกกก3.13.2   ดานการออม การทําประกันชีวิต มีลักษณะคลายกับเปนการออมแบบกึ่ง

บังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย ซ่ึงผูเอาประกันจะตองมีหนาท่ีใน

การจายเบ้ียประกันอยางสมํ่าเสมอ และหากผูเอาประกันไมเสียชีวิตเม่ือครบระยะเวลาตามท่ี

กรมธรรมกําหนดไว ก็จะไดเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย นับไดวาเปนการออมเพื่อไวใชยามชราก็ได 

หรือออมไวเพื่อเก็บเปนทุนการศึกษาของบุตรหลาน นอกจา กนี้ ยังเปนการสรางคานิยมใหคนรูจัก

ประหยัด และมีความรับผิดชอบตอครอบครัวอีกดวย  
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กกกกกกกกกกกก3.13.3 ดานการใหความคุมครอง การทําประกันชีวิตจะชวย บรรเทาความ

เดือดรอนเร่ืองการเงิน รวมท้ัง เร่ืองคาใชจายท่ีเกิดข้ึนของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวนั้น  

กกกกกกกกกกกก3.13.4  ดานความม่ันคง การประกันชีวิตสามารถชวยสรางความ ม่ันคงของ

รายไดใหแกผูเอาประกันได อาทิ ในกรณีการทําประกันการเจ็บปวย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผูเอา

ประกันก็สามารถมีรายไดในยามเจ็บปวยหรือมีรายไดสําหรับเล้ียงดูตนเอง ในกรณีทุพพลภาพโดย

ส้ินเชิงได ในกรณีการทําประกันชีวิตเพื่อเล้ียงชีพยามชรา ผูเอาประกันก็สามารถมีรายไดเพื่อเล้ียง

ชีพไปจนตลอดชีวิตเชนกัน  

กกกกกกกกกกกก 3.13.5    ดานการไดสิทธิประโยชนทางภาษ ี เนื่องจากรัฐบาลได ใหการสงเสริม

ธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผูท่ีทําประกันชีวิตก็สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตของบริษัทท่ีไดรับอนุญาต

ให ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ไปใชเปนคา ลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท ท้ังนี้ เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชนหัน

มาสนใจการทําประกันชีวิตเพิ่มข้ึน  

กกกกกกกกกกกก 3.13.6    ดานอ่ืนๆ การทําประกันชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียม เงินไวใชในยาม

ฉุกเฉิน เม่ือกรมธรรมครบกําหนดระยะเวลาตั้งแต 3 ป ข้ึนไป ก็จะมีมูลคาเงินสด หากผูเอาประกันมี

ความจําเปนทางการเงินก็สามารถขอ กูเงินจํานวนหนึ่งตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดไปใชใน

อัตราดอกเบ้ียต่ําได 

กกกกกกกก3.14   ในปัจจุบันมีบริษัทประกนัชีวติ ดังนี ้

1. บริษัท  American International Assurance Co., Ltd. (A.I.A) 

2. บริษัท  อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

4. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

5. บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

6. บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

7. บริษัท  ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด 

8. บริษัท  พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

9. บริษัท  แมนูไลฟประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัท  อาคเนยประกันชีวิต จํากัด 

11. บริษัท  ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

12. บริษัท  สยามประกันชีวิต จํากัด 
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13. บริษัท  ไทยรีประกันชีวิต จํากัด 

14. บริษัท  สหประกันชีวิต จํากัด 

15. บริษัท  เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต จํากัด 

16. บริษัท  มิลเลียไลฟ อินชัวรันส จํากัด (มหาชน) 

17. บริษัท  ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

18. บริษัท  ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด 

19. บริษัท  บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 

20. บริษัท  ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

21. บริษัท  สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด 

22. บริษัท  กรุงไทย – แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

23. บริษัท  ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด 

24. บริษัท  แอ็ดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด 

25. บริษัท  เอซไลฟ แอสชัวรันส จํากัด 

 

4.  การวเิคราะห์ตัวประกอบ (Factor analysis) 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคท่ีจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน  ตัวแปรท่ีอยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก  โดย

ความสัมพันธนั้นอาจจะเปนไปในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทาง

ตรงกันขาม) ก็ได  สวนตัวแปรท่ีคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย 

หรือในอีกความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหตัวประกอบ  เปน

เทคนิคทางสถิติท่ีใชวิเคราะหผลการวัด  โดยใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน  อาจ

ใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ ฯลฯ  อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลาย

ชุดก็ได  ผลการวิเคราะหจะชวยใหทราบวาเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมาก

นอยเพียงใด   

 4.1 วตัถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis 

  4.1.1 เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกัน

ระหวางตัวแปรตางๆ โดยท่ีจํานวนตัวประกอบรวมท่ีหาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัว

ประกอบรวมอะไรบาง   
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4.1.2  เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัว

ประกอบแตละตัวประกอบดวยอะไรบาง  และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตรา

ความสัมพันธกับตัวประกอบมานอยเพียงใด ตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม 

 4.2  ประโยชน์ของเทคนิค Factor analysis 

 4.2.1   ลดจํานวนตัวแปร  โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน 

ปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรใหมท่ีสามารถหาคาขอมูลของปจจัยท่ีสรางข้ึนได  เรียกวา Factor score 

แลว จึงสามารถนําปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป 

4.2.2 ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการ

วิเคราะหสมการความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity)  ซ่ึงวิธีการอยางหนึ่งในการ

แกปญหานี้คือ การรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือ

เรียกวาปจจัย  โดยใชเทคนิค Factor analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการ

วิเคราะหความถดถอยตอไป 

4.2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา เนื่องจากเทคนิค 

Factor analysis จะหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรท่ี

สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ  ท่ีอยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได 

 4.3  ขั้นตอนการวเิคราะห์ของเทคนิค Factor analysis 

 4.3.1  การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation 

matrix)  เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง

โดยวิธีของ Pearson correlation  ระหวางตัวแปรทุกคูท่ีตองการนํามาจัดกลุมซ่ึงจะอยูในรูปของ 

Correlation matrix  การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ

การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี ้

 4.3.1.1  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล  +1 หรือ -1 

แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก  ควรอยูใน Factor เดียวกัน 

 4.3.1.2   ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวา 

ตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก  ควรอยูคนละ Factor 

 4.3.1.3  ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน  หรือมีความสัมพันธ

กับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรอยูคนละ Factor 

 4.3.1.4   ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมีความสัมพันธ

กับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 
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 4.3.2  การสกัดปจจัย  (Factor extraction)  วัตถุประสงค คือ  การหาจํานวน Factor 

ท่ีสามารถใชตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2  วิธีใหญๆ คือ 

 4.3.2.1  วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้

อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรท่ีใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ  

การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination)  ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากท่ีสุด  

จากนั้นหาการผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการผันแปรไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง  โดยท่ีไม

สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เร่ือยไปจนไดองคประกอบหลัก (ปจจัย)  ท่ีสามารถอธิบายการผัน

แปรของทุกตัวแปรไดครบถวน  ซ่ึงองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับ

และทุกองคกร 

 4.3.2.2  วิธีองคประกอบรวม  (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้

สามารถแยงไดเปน 5 วิธี ดังนี ้

 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted least square)  

เปนวิธีการสกัดปจจัย  โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผนของปจจัย 

(Factor pattern matrix) ท่ีทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซท่ีคํานวนไดหรือ

เมตริกซความสัมพันธท่ีสรางข้ึนใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปรท่ีมีคานอยท่ีสุด 

 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square : USL)  

เปนวิธีการท่ีใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิธีองคประกอบหลัก เพียงแตมี

การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness) 

ของตัวแปรนั้น  โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะต่ํา  ซ่ึงความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา

ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธเชิงสวน 

(Partial correlation coefficient) 

 -  วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML)  

เปนวิธีการท่ีใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใช

เมตริกซความสัมพันธท่ีคํานวณไดใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน

ขอมูลตัวอยางท่ีมีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง

ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซ่ึงจะทําการคํานวณซํ้าหลายๆ คร้ัง จนกวาจะได

เมตริกซท่ีใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกต 

 -  วิธีอัลฟา (Alpha Method)  เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการแยก

ปจจัยแบบอ่ืนๆ  คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือปจจัย
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รวมและปจจัยเฉพาะ  วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟา   คือ หาปจจัยท่ีเปน

ตัวแทนของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดท่ัวไปสูงสุด (Maximum 

generalizability)  

 -  วิธีเงา (Image Method)  เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสมมติ

วา  ตัวแปรแต -ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเกิดจากปจจัยรวมและสวนท่ีเกิดจากปจจัย

เฉพาะสัดสวนท่ีแนนอนของท้ังสองสวนนี้ไดจากการประมาณ  โดยอาศัยเมตริกซความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 

 4.3.3  การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัว

แปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  เนื่องจากในการสกัดปจจัย

จะไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย  ซ่ึงแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแต

ปญหาท่ีเกิดข้ึน  คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซ่ึงยากตอการใหความหมาย

ของปจจัยและการกําหนดช่ือปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน  การหมุนแกน

จะเปนวิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนข้ึน   

 4.3.4   การใหความหมายแกปจจัย (Factor meaning)   เปนข้ันตอนท่ีตองกําหนด

ช่ือหรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรท่ีไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร

อะไรบางท่ีเปนสมาชิกอยู  แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก  

โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน  ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง

พิจารณาเลือกตัวแปรท่ีนาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากท่ีสุด  หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก

ปจจัยแตละปจจัย  ซ่ึงมีข้ันตอนในการพิจารณา 3 ข้ันตอน คือ 

 4.3.4.1  จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการ

แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  โดยนําคาน้ําหนัก

ปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัย (Factor loading)  ท่ีไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือก

เฉพาะ Factor ท่ีมีคา Eigen values  หรือคา Percent of variance สูงตามข้ันตอนตอนการคัดเลือก

ปจจัยแลว  จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมา

วา  น้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือ

คาสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด  แสดงวาตัวแปรนั้นๆ 

ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาท่ีจะเปนสมาชิกของปจจัยอ่ืน 

 4.3.4.2  เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอปจจัย  จากข้ันตอนท่ีผานมาถึงแมจะได

ตัวแปรท่ีเปนสมาชิกในปจจัยเดียว  แตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก

การเขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร
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ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว  การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก 

หรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง  โดยจะเลือกตัวแปรท่ี

มีคาสัมประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 

 4.3.4.3  การใหความหมายแกปจจัย  เปนข้ันตอนท่ีจะตองใหความหมาย

หรือกําหนดช่ือแกแตละปจจัยซ่ึงในข้ันตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชช่ือท่ี

ส่ือความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรท่ีอยูในปจจัยนั้น  ๆ

 

5.  การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป และตัวแปรตาม 1 ตัว  โดยท่ี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน 

(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรจะ

อยูในสเกลการวัดแบบ (Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปร

ตามจะมี 2 คา เปนอยางนอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดัง

ภาพตอไปนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6  แสดงความสัมพันธโลจิสติกสเม่ือตัวแปรตามมี 2 คา 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 189. 

  

 

        ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม(อยูในระดับกลุม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ   ตัวแปร  y1  คือ  เพศหญิง , y2   คือ  เพศชาย 

x1 

x2 

 
y2 

 

y1 
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5.1 วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

  5.1.1  เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) 

จากชุดตัวแปรอิสระ 

  5.1.2   เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

 5.2  เงื่อนไขทีใ่ช้วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

  5.2.1   ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) 

ท่ีเปนตัวแปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบชวง 

(Interval Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

  5.2.2  ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา 

Multicollinearity 

  5.2.3   ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม 

  5.2.4   ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ 

 5.3   แนวคดิของการใช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

 โดยท่ัวไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) มีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic  ท่ีคาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา 

คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน  อีกประการก็คือ คาพยากรณท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได  ซ่ึงคาพยากรณ

โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม

ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได  การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant 

Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ เมตริกซ

ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากันทุกกลุมทุก

ตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี ้

 5.4   ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  5.4.1  Binary Logistic Regression  ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมี 2  คา คือ 0 

กับ 1 (Dichotomous Variable) เชน 
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ภาพที ่7  แสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 190. 

                           5.4.2  Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม

มากกวา 2 กลุม เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8  แสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 191. 

5.5   สมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

 ในกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวาความสัมพันธ

ระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี ้

   

 

                ตัวแปรอิสระ (x)                                               ตัวแปรตาม (y) 

5. อาย ุ 

6. รายได 

7. ระดับการศึกษา 

8. อาชีพ 

y1 : นอยที่สุด (0) 

y2 : นอย (1) 

y3 : ปานกลาง (2) 

y4 : มาก (3) 

y5 : มากที่สุด (4) 

 

 

              ตัวแปรอิสระ (x)                                                      ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ

2. รายได 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

 

ลูกคาซ้ือสินคา (y1 = 0) 
 
 
ลูกคาท่ีไมซ้ือสินคา (y2 = 1) 
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Prob (event)    =    e 
ß0 + ß1x   

                                                     1 + e 
ß0 + ß1x  

 

หรือ   Prob (event)   =      ez                           

                 1 + ez
 

หรือ  Prob (event)  =        1 

     1 + e –z
 

 ในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี ้

  Prob (event)   =     e 
ß0 + ß1x1+…+ ßnxn   

                                                     1 + e
 ß0 + ß1x1+…+ ßnxn  

 

 เม่ือ  ß0 และ ß1 คือ  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ  

          x    คือ  ตัวแปรอิสระ 

          e    คือ  เปนคาล็อกท่ีมีคาประมาณคงท่ี  2.718 (ยุทธ  ไกยวรรณ 2551 : 189-

198) 

 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

                    ชัยวฒัน์ โฆษภัทรพมิพ์ (2540) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูทํา

ประกันชีวิตในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูทําประกันชีวิตในอําเภอเมืองเชียงใหม มีอายุระหวาง 

21-40 ปเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญประกอบอาชีพคาขายสวนตัวหรือนักธุรกิจ มี

การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา กลุมผูทําประกันชีวิต 3 ใน 4 มีรายไดครอบครัวระหวาง 12,000-

18,000 บาทตอเดือน ตัวแปรท่ีมีผลตอลักษณะการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก รายไดตอเดือน 

คาใชจายตอเดือน และจํานวนเงินออม และเนื่องจากระดับการศึกษาท่ีสูงทําใหมีความรูพื้นฐาน 

และเห็นประโยชนในธุรกิจประกันชีวิต ทําใหทัศนคติของคนกลุมนี ้ เห็นถึงความจําเปนและ

ประโยชนท่ีไดรับจากการทําประกันชีวิต  
                    สมชัย เลศิอนันต์ตระกลู (2540) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมี

ตอการประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูทําประกันชีวิตเปนเพศชายมากกวา

เพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการและคาขาย ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ีย 10,001-20,000 บาทตอเดือน ปจจุบันนิยมใชบริการประกันชีวิต

กับบริษัทอเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส สวนใหญทําประกันชีวิต 1 กรมธรรม วงเงิน
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100,001-150,000 บาท ทําประกันชีวิตเพื่อความม่ันคงตอตนเองและครอบครัว ความคุมครองและ

คารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บไข เลือกบริษัทประกันชีวิตโดยพิจารณาจากช่ือเสียงของบริษัท เลือก

กรมธรรมแบบสะสมทรัพย ความคิดเห็นของผูบริโภคตอตัวแทนประกันชีวิต ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานความมีน้ําใจและสุภาพ ปญหาในการประกันชีวิตคือการเรียกรองสินไหมยากและลาชา 
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บทที ่ 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต กรณีศึกษา อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี มีระเบียบวิธีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบงออกเปน 14 ตําบลดังนี้ 

- ตําบลกบินทร    จํานวน    9,700    คน 

- ตําบลเขาไมแกว    จํานวน     8,377    คน  

- ตําบลนนทรี    จํานวน     7,589    คน 

- ตําบลนาแขม    จํานวน     4,784    คน 

- ตําบลบอทอง    จํานวน     6,070    คน 

- ตําบลบานนา    จํานวน     9,405    คน 

- ตําบลเมืองเกา    จํานวน   12,084    คน 

- ตําบลยานรี    จํานวน     8,782    คน 

- ตําบลหาดนางแกว   จํานวน   10,711    คน 

- ตําบลวังดาล    จํานวน     7,108    คน 

- ตําบลวังตะเคียน    จํานวน   11,230    คน 

- ตําบลวังทาชาง    จํานวน   15,218    คน 

- ตําหนองกี่    จํานวน   11,357    คน 

- ตําบลลาดตะเคียน    จํานวน     4,225    คน 

ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน  126,240 คน (กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 2551) 
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2.  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคดัเลอืกตัวอย่าง 

กกกกกกกกขนาดตัวอยางคิดจากจํานวนประชากรในเขตอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย

ใชสูตรดังตอไปนี้ ( สิน พันธุพินิจ 2549: 235) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ยอมใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนรอยละ 4.5 

             สูตร           n        =               Z2 × P × Q  

                                                                           e2 

  เม่ือ            n         =        จํานวนตัวอยางท่ีตองการ 

                                          Z         =        คะแนนมาตราฐาน 

        P         =        สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร 

            Q        =         1 - P 

                                         e         =         คาความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา (0.045) 

 

                  การคํานวณ         n       =             (1.96)2 × (0.5) × (0.5) 

                                                                            (0.045)2 

                                                    =           474.27    

กกกกกกกกจากการกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเก็บ

แบบสอบถามผูวิจัยจึงปรับขนาดตัวอยางใหเปนจํานวน 500 ราย 

กกกกกกกก  
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ตารางที ่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลของประชากรในเขตพื้นท่ี อําเภอกบินทรบุรี    

                 จังหวัดปราจีนบุรี   

ตําบล จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

1. ตําบลกบินทร 9,700 38 

2. ตําบลเขาไมさแกさว 8,377 33 

3. ตําบลนนทรี 7,589 30 

4. ตําบลนาแขม 4,784 19 

5. ตําบลบごอทอง 6,070 24 

6. ตําบลบさานนา 9,405 37 

7. ตําบลเมืองเกごา 12,084 48 

8. ตําบลยごานรี 8,782 35 

9. ตําบลหาดนางแกさว 10,711 42 

10. ตําบลลาดตะเคียน 7,108 28 

11. ตําบลวังตะเคียน 11,230 44 

12. ตําบลวังทごาชさาง 15,218 60 

13. ตําหนองกี ่ 4,225 17 

14. ตําบลวังดาล 11,357 45 

รวม 126,640 500 

    

กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sampling) จากผูท่ี

ทําและไมทําประกันชีวิต ในเขตอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดมีการกําหนดโควตาท่ี

ใชในการศึกษา โดยกําหนดสัดสวนโควตาในประชากรและเลือกตัวอยางจากประชากรตามสัดสวน

ท่ีไดมีการกําหนดไวเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง และขอมูลตรงตามเนื้อหาท่ีผูวิจัยศึกษา 

    

กกกก 
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3.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

กกกกกกกก1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลท่ีผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูท่ี

ทําและผูท่ีไมทําประกันชีวิต จํานวน 500 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากเอกสารบทความ 

ฐานขอมูลจากหนวยงานราชการ รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดยเก็บขอมูล

จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกการสรางเคร่ืองมือการวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

 1. นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2. นําแบบสอบถามท่ีรางได  ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity)  โดย 

อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม 

เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลท่ีตองการไดรับจากกลุมตัวอยางมากท่ีสุด 

กกกกกกกก3.นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยาง

เปาหมาย (Pretest) จํานวน 30 ชุด 

กกกกกกกกกก4. นําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบหาคา

ความเช่ือม่ัน (Rrliability) 

กกกกกกกกกก5. ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง และนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา เพื่อแกไข

ปรับปรุงแบบสอบถามจนมีประสิทธิภาพ 

 

5.  ลกัษณะของแบบสอบถาม 

กกกกกกกกแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางมาจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ตลอดจน

ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

กกกกกกกกสวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 10 ขอ 

ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน 

การไดรับขาวสารการประกันชีวิตจากแหลงใด  ขอมูลการทําหรือไมทําประกันชีวิต เหตุผลในการ

ตัดสินใจทําประกันของผูท่ีไมทําประกันชีวิต   เปนคําถามแบบตรวจรายการ และ เติมขอมูล 

กกกกกกกกสวนท่ี   2      ขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต  ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 5  ขอ  

ไดแก การทําประกันชีวิตกับบริษัทใด คาเบ้ียประกันชีวิตตอป รูปแบบกรมธรรมท่ีมี ไดรับ

คําแนะนําจากใคร เหตุผลท่ีทําประกันชีวิต ซ่ึงเปนคําถามแบบตรวจรายการ 
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กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ซ่ึ ง

ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 22 ขอ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใช

ลําดับข้ันของ (Likert’s scale) มีการแบงเปนระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

เห็นดวยมาก  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

ไมแนใจ  หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  

ไมเห็นดวย  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย  

ไมเห็นดวยท่ีสุด  หมายถึง   ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

กกกกกกกก สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนแบบปลายเปดใหผูท่ีตอบแบบสอบถามไดเขียน

ขอเสนอแนะตามความคิดเปน เพื่อนําไปสรุปผลและอภิปรายใน บทท่ี 5กก  

 

6.  ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังนี้ ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี ้

กกกกกกกก1. ความเท่ียงตรง ( Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาวิจัย พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บขอมูลภาคสนามจริง 

กกกกกกกก2. คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย 

ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับประชาชนในอําเภอประจันตคาม จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวา

คําถามสามารถส่ือความหมายตรงกับความตองการ ตลอดจนความเหมาะสมของขอความท่ีส่ือ

ออกไป  โดยการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนสวนท่ีสอบถามความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (สิน พันธุพินิจ 2549 : 191 – 193)  

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.8082 

กกกกกกกกจากการคาความเช่ือม่ันขางตนของการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แสดงให

เห็นวาแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือมีความนาเช่ือถือสูง ใหขอมูลท่ีเท่ียงตรงสามารถนําไปเก็บ

ขอมูลจริงตามจํานวนตัวอยางท่ีตองการได 
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7.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแลว แจกจายใหแกกลุมตัวอยาง เพื่อขอ

ความรวมมือใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยช้ีแจงถึงเหตุผลและความจําเปนท่ี

ตองศึกษาเก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเต็มใจใหความรวมมือ ทําให

ขอมูลท่ีไดมีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด โดยการเก็บแบบสอบถามจะครอบคลุมในเขตอําเภอ กบินทร

บุรีท้ังหมด 

 

8.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

กกกกกกกกผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

คํานวณหาคาสถิติท่ีใชประมวลผลขอมูล ประกอบดวย 

กกกกกกกก1. วิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยการหาคาการแจกแจงความถ่ี 

คารอยละ 

กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต โดยการสรางตัว

แปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ี

มีจํานวน  22 ขอ โดยมีการทดสอบและวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปร ซ่ึงใชเทคนิค KMO 

and Bartlett’s test และการสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis ใชวิธีการหมุนแกน

แบบ Varimax เพื่อนําตัวแปรท่ีมีการรวมกลุมปจจัยใหมมาใชในการวิเคราะหโลจิสติกส 

กกกกกกกก3. นําขอมูลปจจัยดานประชากรและปจจัยท่ีผานการรวมกลุมสรางตัวแปรใหม โดย

วิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) แลวนํามา วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสเพื่อพยากรณ

ความนาจะเปนของสมการปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ซ่ึงขอมูลท่ีทําการ

เก็บรวบรวมตองผานเงื่อนไข ท่ีใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดังนี ้

1. ตัวแปรอิสระ (X) เปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม ท่ีเปนแบบตัวแปรทวิ มีคา 2 

คา คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง  หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน  

2.ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา  

Multicollinearity โดยทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดย

พิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถ

นํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสได 

3. ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย 2 กลุม คือ ทํา กับ ไมทํา 

4. ใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต ไดมาจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามกับผูท่ีทําและไมทําประกันชีวิต ในเขตอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 500 ราย ผลการศึกษาพบวา มีจํานวนผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต  

232 ราย คิดเปนรอยละ 46.4 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกัน

ชีวิต 268 ราย คิดเปนรอยละ 53.6 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผลการวิเคราะหขอมูลแบง

ออกเปนดังนี ้

1. ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

1. ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่2 จํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต รวม 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ชาย 129 55.6 149 55.6 278 55.6 

หญิง 103 44.4 119 44.4 222 44.4 

รวม 232 100 268 100 500 100 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม จาก

การศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญเปนเพศชาย กลาวคือจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 232 ราย เปนเพศชาย 129 ราย คิดเปนรอยละ 55.6 และเปนเพศหญิง 103 ราย คิดเปนรอยละ 

44.4 สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตสวนใหญเปนเพศชายเชนเดียวกัน กลาวคือจาก 

กลุมตัวอยางจํานวน 268 ราย เปนเพศชาย 149 ราย คิดเปนรอยละ 55.6 
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และเปนเพศหญิง 119 รายคิดเปนรอยละ 44.4 จะเห็นไดวากลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต

และไมใชบริการ จะเปนเพศชาย เปนสวนใหญ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่  3   จํานวนตัวอยางจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ชวงอาย ุ
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 15 5.60 

21-30 ป 60 25.86 76 28.36 

31-40 ป 98 42.24 97 36.19 

41-50 ป 60 25.86 55 20.52 

51-60 ป 13 5.60 20 7.46 

สูงกวา 60 ป ข้ึนไป 1 0.43 5 1.87 

รวม 232 100 268 100 

กกกกกกกก 

 จากตารางท่ี 3 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม จาก

การศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต เปนผูมีอายุตั้งแต 21 ป จนถึงชวงอายุ 60 ปข้ึน

ไป โดยสวนใหญมีชวงอายุระหวาง  31 – 40 ป จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาคือ 

ชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 25.86 และชวงอายุระหวาง 41 – 50  ป 

จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 25.86 ตามลําดับ สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตสวน

ใหญจะมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 36.19  รองลงมาคือ ชวงอายุ

ระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 28.36 และชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 55 

ราย คิดเปนรอยละ 20.52 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตและไมใช

บริการ สวนใหญจะเปนผูท่ีมีชวงอายุในวัยรุนถึงวัยกลางคนมากท่ีสุด เพราะเปนชวงท่ีอยูในวัย

ทํางาน มีรายไดจากการประกอบอาชีพและคาจางแรงงานหรือเงินเดือนแลว  ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 



40 

 

 

ตารางที ่ 4   จํานวนตัวอยางจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

โสด 35 15.09 64 23.88 

สมรส 172 74.14 161 60.07 

หยาราง 17 7.33 19 7.09 

หมาย 8 3.45 24 8.96 

รวม 232 100 268 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  4   แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการสมรส  จากการศึกษา

พบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว กลาวคือจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 232 ราย เปนผูท่ีมีสถานภาพสมรสแลว 172 ราย คิดเปนรอยละ 74.14 รองลงมาคือ 

ผูท่ีมีสถานภาพโสด 35 ราย คิดเปนรอยละ 15.09 สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต สวน

ใหญจะมีสถานภาพสมรสแลวเชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 268 ราย เปนผูท่ีมี

สถานภาพสมรสแลว 161 ราย คิดเปนรอยละ 60.07 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด 64 ราย คิด

เปนรอยละ 23.88 จะเห็นไดวากลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตและไมใชบริการ สวนใหญจะ

เปนผูท่ีมีสถานภาพสมรสแลว เพราะเปนชวงอายุในวัยท่ีมีรายไดจากอาชีพการงานและมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที ่  5   จํานวนตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 

สมาชิกในครอบครัว 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

1 คน 2 0.86 3 1.12 

2 คน 11 4.74 36 13.43 

3 คน 90 38.79 84 31.34 

มากกวา 4 คน 129 55.60 145 54.10 

รวม 232 100 268 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  5   แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญมีจํานวน

สมาชิกมากกวา 4 คน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 232 ราย เปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัว

มากกวา 4 คนจํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 55.6 สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต สวน

ใหญเปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คน เชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 268 

ราย เปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คนจํานวน 145 ราย คิดเปนรอยละ 54.1 จะเห็นไดวา

กลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตและไมใชบริการ สวนใหญจะเปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัว

มากกวา 4 คน  ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที ่  6   จํานวนตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 

การศึกษา 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ประถม 18 7.76 80 29.85 

มัธยม 16 6.90 49 18.28 

ปวช/ปวส 25 10.78 24 8.96 

อนุปริญญา 29 12.50 29 10.82 

ปริญญาตรี 114 49.14 78 29.10 

สูงกวาปริญญาตรี 28 12.07 5 1.87 

ไมไดรับการศึกษา 2 0.86 3 1.12 

รวม 232 100 268 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญาตรี 

กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 232 ราย เปนผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 114 ราย  คิด

เปนรอยละ 49.14 รองลงมาคือผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 12.15 

และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 12.07  สวนผูท่ีไมใชบริการกับ

บริษัทประกันชีวิต สวนใหญเปนผูท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา กลาวคือจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 268 ราย เปนผูท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 29.85 

รองลงมาคือผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 78ราย  คิดเปนรอยละ 29.1 และผูท่ีมีระดับ

การศึกษามัธยม จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 18.28 ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูใชบริการกับ

บริษัทประกันชีวิตสวนใหญจะมีระดับการศึกษาท่ีสูงสามารถเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา

ประกันชีวิต สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตสวนใหญจะมีระดับการศึกษาท่ีนอยถึงปาน

กลางเพราะผูท่ีมีการศึกษานอยสวนใหญจะไมใหความสําคัญกับการทําประกันชีวิตมากนัก ดัง

ตารางท่ี 6  
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ตารางที ่ 7   จํานวนตัวอยางจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

อาชีพ 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

เกษตรกร 4 1.72 50 18.66 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 54 23.28 20 7.46 

การพาณิชย/คาขาย 44 18.97 33 12.31 

พนักงานบริษัท/หางราน

เอกชน 73 31.47 51 19.03 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 54 23.28 25 9.33 

รับจางท่ัวไป/ลูกจาง 3 1.29 66 24.63 

นักศึกษา 0 0.00 23 8.58 

รวม 232 100 268 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม จาก

การศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัท/หางราน

เอกชน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 232 ราย เปนผูท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 

จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 31.47 รองลงมาเปนผูท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 

ราย คิดเปนรอยละ 23.28 และอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 

23.28 ตามลําดับ สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต สวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพ รับจางท่ัวไป/

ลูกจาง กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 268 ราย เปนผูท่ีมีอาชีพ รับจางท่ัวไป/ลูกจาง จํานวน 66 

ราย คิดเปนรอยละ 24.63 รองลงมาเปนผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน จํานวน 51 ราย 

คิดเปนรอยละ 19.03 และอาชีพเกษตรกร จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 18.66 ตามลําดับ ดังตาราง

ท่ี 7 
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ตารางที ่  8   จํานวนตัวอยางจําแนกตามรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ชวงระดับรายได 

(บาท/เดือน) 

ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 2 0.86 37 13.81 

5,001-10,000 28 12.07 159 59.33 

10,001-15,000 76 32.76 44 16.42 

15,001-20,000 66 28.45 22 8.21 

20,001-25,000 22 9.48 2 0.75 

มากกวา 25,001 ข้ึนไป 38 16.38 4 1.49 

รวม 232 100 268 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามรายไดของผูตอบแบบสอบถาม  จาก

การศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกันชีวิต สวนใหญเปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 

10,001-15,000 บาท/เดือน จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 32.76  รองลงมาเปนผูท่ีมีชวงระดับรายได

ระหวาง 15,001-20,000 บาท/เดือน จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 28.45 และผูท่ีมีชวงระดับรายได

มากกวา 25,001 ข้ึนไป จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 16.38 สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกัน

ชีวิต สวนใหญเปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน จํานวน 159 คิดเปนรอย

ละ 59.33 รองลงมาเปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 10,001-15,000  จํานวน 44 คิดเปนรอยละ 

16.42 และผูท่ีมีชวงระดับรายไดต่ํากวา 5,000 จํานวน 37 คิดเปนรอยละ 13.81 ดังตารางท่ี 8 
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ตารางที ่  9    จํานวนตัวอยางจําแนกตาม การไดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตจากแหลง        

ตางๆ ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ประเภทส่ือขาวสาร 
ทําประกันชีวิต ไมทําประกันชีวิต 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

โฆษณาทางทีว ี 69 29.74 193 72.01 

ตัวแทนขายประกัน 138 59.48 35 13.06 

อินเทอรเน็ต 11 4.74 21 7.84 

โบวชัวตางๆ 14 6.03 19 7.09 

รวม 232 100 268 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามการไดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัทประกัน

ชีวิตจากแหลงตางๆของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการบริษัทประกัน

ชีวิต สวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตผานทางตัวแทนขายประกันมากท่ีสุด จํานวน 

138 คิดเปนรอยละ 59.48 รองลงมาเปนการไดรับขาวสารทางดานโฆษณาทางทีว ีจํานวน 69 คิด

เปนรอยละ 29.74 สวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต สวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ

ประกันชีวิตผานโฆษณาทางทีวมีากท่ีสุด จํานวน 193 คิดเปนรอยละ 72.01 รองลงมาเปนการไดรับ

ขาวสารผานทางตัวแทนขายประกัน จํานวน 35 คิดเปนรอยละ 13.06  ดังตารางท่ี  9  
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ตารางที ่  10   จํานวนตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีจะทําใหผูตอบแบบสอบถามท่ีไมไดใชบริการกับ 

                      บริษัทประกันตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

 

เหตุผล 
รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม 

จํานวน(ราย) รอยละ 

1. ตองการความคุมครองและสะสมทรัพย 260 52 

2. คุนเคยกับตัวแทนหรือนายหนา 112 22.4 

3. ผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน 139 27.8 

4. ตองการลดหยอนภาษีเงินได 40 8 

5 .อ่ืนๆ 5 1 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามเหตุผล ท่ีจะทําให ผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีไมไดใชบริการกับบริษัทประกันตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ของผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต จํานวน 268 ราย พบวาผูไมใชบริการจะใหความสําคัญ

มากท่ีสุดในดานของความตองการความคุมครองและสะสมทรัพย จํานวน 260 ราย คิดเปนรอยละ 

52 รองลงมาคือดานผลตอบแทนท่ีสูงกวาสถาบันการเงิน จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 27.8 และ

ดานความคุนเคยกับตัวแทนหรือนายหนา จํานวน 112 คิดเปนรอยละ 22.4  ตามลําดับ ดังตารางท่ี 10  
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2.   ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมในการใช้บริการกบับริษัทประกนัชีวติ 

 

2.1 บริษัทประกันชีวิตท่ีกลุมผูทําประกันเลือกทําประกันชีวิต 

ตารางที ่ 11   จํานวนตัวอยางจําแนกตามบริษัทประกันชีวิต 

 

บริษัทประกันชีวิต จํานวน (ราย) รอยละ 

บริษัท เอ.ไอ.เอ 45 9 

บริษัท อยุทธยา อลิอันซ ซี.พี ประกันภัย 18 3.6 

บริษัท ไทยประกันชีวิต 48 9.6 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 53 10.6 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 67 13.4 

อ่ืนๆ.... 11 2.2 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา ผูทําประกันชีวิตเลือกทําประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต มากท่ีสุด จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 13.4 รองลงมา คือบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 

จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 10.6 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จํานวน 48  ราย คิดเปนรอยละ   9.6   

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 11 

 

2.2   คาเบ้ียประกันชีวิตตอปท่ีกลุมผูทําประกันชีวิตจะตองจาย 

ตารางที ่  12   จํานวนตัวอยางจําแนกตามคาเบ้ียประกันชีวิตตอป 

 

คาเบ้ียประกันชีวิตตอป จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 89 38.36 

10,001 - 25,000 บาท 73 31.47 

25,001 - 40,000 บาท 67 28.88 

40,001 บาทข้ึนไป 3 1.29 

รวม 232 100 
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กกกกกกกกกจากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต จํานวน 232 ราย สวนใหญ

จายคาเบ้ียประกันชีวิตตอปอยูในชวง ไมเกิน 10,000 บาท/ป จํานวน 89 ราย คิดเปนรอยละ 38.36 

รองลงมาอยูในชวง 10,001 - 25,000 บาท/ป จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ  31.47 และอยูในชวง 

25,001 - 40,000 บาท/ป จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 28.88 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 12  

 

2.3   รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิต 

ตารางที ่  13   จํานวนตัวอยางจําแนกตามรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิต 

 

รูปแบบกรมธรรม จํานวน (ราย) รอยละ 

แบบชั่วระยะเวลา 49 9.8 

แบบกําหนดระยะเวลา 61 12.2 

แบบสะสมทรัพย 103 20.6 

แบบเงินไดประจํา 19 3.8 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตเลือก รูปแบบกรมธรรม

ประกันชีวิต แบบ สะสมทรัพย จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 20.6 รอลลงมาเลือกรูปแบบ

กรมธรรมแบบกําหนดระยะเวลา จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 12.2 และเลือกรูปแบบกรมธรรม

แบบชั่วระยะเวลา จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 13 
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2.4    วิธีเลือกทําประกันชีวิตจากคําแนะนําและชักชวน 

ตารางที ่  14   จํานวนตัวอยางจําแนกตามวิธีเลือกทําประกันชีวิตจากคําแนะนําและชักชวน 

 

วิธีเลือกทําประกันชีวิต จํานวน (ราย) รอยละ 

ตัวแทนประกันชีวิต 98 42.24 

คนในครอบครัว 65 28.02 

ญาติสนิท 60 25.86 

เพื่อนสนิท 9 3.88 

รวม 232 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบวา กลุมผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต จํานวน 232 ราย สวนใหญ

เลือกทําประกันชีวิตจากคําแนะนําและชักชวนของ ตัวแทนประกันชีวิต มากท่ีสุด จํานวน 98 ราย 

คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมาคือการไดรับคําแนะนําจาก คนในครอบครัว จํานวน 65 ราย คิดเปน

รอยละ 28.02 และการไดรับคําแนะนําจากญาติสนิท จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 25.86 ตามลําดับ 

ดังตารางท่ี 14 
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2.5   เหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการกับบริษัทประกัน ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

ตารางที ่  15   จํานวนตัวอยางจําแนกตาม เหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ  

                      กับบริษัทประกันตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

 

เหตุผล จํานวน (ราย) รอยละ 

1. ตองการความคุมครองและสะสมทรัพย  223 44.6 

2. คุนเคยกับตัวแทนหรือนายหนา 87 17.4 

3. ผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน  123 24.6 

4. ตองการลดหยอนภาษีเงินได 54 10.8 

5. หลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิตในอนาคต  100 20 

6 .อ่ืนๆ  1 0.2 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตาม  เหตุผลท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามท่ี

ใชบริการกับบริษัทประกันตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางของผูท่ี

ใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต จํานวน 232 ราย พบวาผูใชบริการจะใหความสําคัญมากท่ีสุดใน

ดานของความตองการความคุมครองและสะสมทรัพย จํานวน 223 ราย คิดเปนรอยละ 44.6 

รองลงมาคือดานผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 24.6 และดาน

ความตองการหลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิตในอนาคต จํานวน 100 ราย คิดเปนรอยละ 20 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 15 
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3.  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกทาํประกนัชีวติ 

 จากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เพื่อลดตัวแปรท่ีมีอยูใหมีจํานวนปจจัยท่ีนอย

ท่ีสุด โดยท่ีแตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้

ตารางที ่16   การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.   0.657 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

Chi-Square 1598.571 

df 231 

Sig. .000 

กกกกกกกก 

จากตารางท่ี 16 คา KMO มีคาเทากับ .657 สรุปไดวา ขอมูลนี้มีความเหมาะสมมากใน

การวิเคราะหดวยวิธี Factor Analysis ( วิยะดา ตันวัฒนากูล  2548,หนา 220 , อางถึงใน ยุทธ 

ไกยวรรณ 2551 : 81) และคา sig. ของการทดสอบ Barlett จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา sig. < .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากเพียงพอท่ีจะ

นํามาวิเคราะห Factor Analysis ได 
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ตารางที ่17 แสดง Total Variance Explained 

Com 

po 

nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

lative 

% 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

lative 

% 

Total 
% of 

Variance 

Cumu 

lative 

% 

1 3.286 14.936 14.936 3.286 14.936 14.936 1.897 8.624 8.624 

2 1.697 7.712 22.648 1.697 7.712 22.648 1.692 7.692 16.316 

3 1.526 6.936 29.584 1.526 6.936 29.584 1.687 7.669 23.985 

4 1.459 6.632 36.216 1.459 6.632 36.216 1.670 7.589 31.574 

5 1.348 6.126 42.342 1.348 6.126 42.342 1.626 7.391 38.965 

6 1.268 5.766 48.107 1.268 5.766 48.107 1.566 7.120 46.086 

7 1.146 5.208 53.315 1.146 5.208 53.315 1.387 6.304 52.389 

8 1.097 4.988 58.303 1.097 4.988 58.303 1.301 5.914 58.303 

9 0.978 4.444 62.747             

10 0.902 4.099 66.846             

11 0.852 3.873 70.719             

12 0.795 3.613 74.332             

13 0.768 3.493 77.825             

14 0.716 3.255 81.080             

15 0.671 3.048 84.128             

16 0.632 2.871 87.000             

17 0.603 2.743 89.742             

18 0.554 2.518 92.260             

19 0.525 2.387 94.647             

20 0.463 2.106 96.753             

21 0.362 1.647 98.400             

22 0.352 1.600 100.00             

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 เปนตารางแสดงคาสถิติสําหรับแตละ Factor ท้ังกอนและหลังการสกัด

ปจจัย โดยวิธี Principal Component Analysis ในการสกัดปจจัย และการเลือก Factor จะใชเกณฑ

การดูคา Eigenvalues คือ คาความผันแปร หรือความแปรปรวนท้ังหมดในตัวแปรเดิมท่ีสามารถ

อธิบายไดโดย Factor  ซ่ึงเราจะไมพิจารณา Factor ท่ีมีคา Eigenvalues นอยกวา 1 ดังนั้นจะมีเพียง 

Factor หรือ Component ท่ี 1 – 8 เทานั้นท่ีมีคา Eigenvalue มากกวา 1 และFactor ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 
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Factorท่ี 1 เนื่องจากอธิบายความแปรปรวนของขอมูลไดมากท่ีสุดถึง 14.936% และเม่ือมีการหมุน

แกนแลวน้ําหนักของท้ัง 8 Factor มีคาเทากับ 58.303% ท่ีสามารถอธิบายปจจัยท้ังหมดได 

กกกกกกกกในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax วัตถุประสงคของการหมุน

แกนปจจัยคือ เพื่อทําใหคา Factor loading ของตัวแปร มีคามากข้ึนหรือลดลงจนกระท่ังทําใหทราบ

วาตัวแปรนั้นควรอยูใน Factor ใด ท้ังนี้เพราะวิธีนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรท่ีมีน้ําหนักปจจัยสูง

เทานั้น (วิยะดา ตันวัฒนากูล2548,หนา 220 , อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 87) ซ่ึงจะไดผลการ

วิเคราะห ดังนี ้

ตารางที ่18 ผลลัพธแสดงเมทริกซองคประกอบท่ีหมุนแกนแบบ Varimax  

Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A32 .719 -.124 .155 .080 .105 .194 .105 -.039 

A33 .693 -.123 .176 .049 -.014 .164 .137 .174 

A24 .604 .401 -.001 -.064 .167 -.111 -.213 -.042 

A30 -.006 .685 .057 .105 .078 .172 .081 .010 

A31 -.080 .653 .104 .120 .005 -.070 .340 -.138 

A17 .030 .505 .059 -.039 .000 .153 -.022 .460 

A34 .179 .116 .836 -.043 .051 -.074 .041 .076 

A35 .118 .025 .834 .178 .065 .044 -.047 .040 

A26 -.003 .071 .038 .809 .086 -.100 .148 .010 

A27 -.013 -.006 .165 .708 .147 .249 -.084 -.018 

A25 .429 .317 -.081 .566 -.150 -.088 -.003 .089 

A28 -.083 -.079 .018 .129 .757 .063 -.052 .074 

A23 .345 .266 .102 -.106 .609 -.027 -.054 -.057 

A22 .146 -.036 .139 .212 .558 .050 .450 .024 

A16 .041 .234 -.108 -.009 .415 -.015 -.130 .414 

A18 .213 .074 -.076 -.057 .126 .726 -.088 .074 
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Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A37 -.164 .152 .299 .150 -.043 .484 -.085 -.099 

A21 .053 .172 -.136 .080 .002 -.120 .756 .044 

A20 .022 .088 .106 -.089 -.089 .362 .552 .001 

A36 -.052 -.159 .050 .000 -.061 -.009 .073 .778 

A29 .239 .074 .101 .077 .258 .151 .021 .452 

จากตารางท่ี 18 สามารถอธิบายคา A16 – A37 ไดดังนี ้

กกกกกกกกA16 คือ ความหลากหลายของกรมธรรมสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

กกกกกกกกA17 คือ สิทธิประโยชนท่ีไดจากการทําประกันชีวิต ดีกวาการออมเงินกับธนาคาร 

กกกกกกกกA18 คือ ช่ือเสียงของบริษัทประกัน/ความนาเช่ือถือสงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA19 คือ ผลตอบแทนท่ีไดจากการทําประกันคุมคากับเงินท่ีจายไป 

กกกกกกกกA20 คือ การท่ีบริษัทมีบริการผอนชําระเบ้ียประกันโดยใหเลือกเปนรายเดือนหรือราย 

                            ไตรมาสไดสงผลตอการท่ีทานจะตัดสินใจ 

กกกกกกกกA21 คือ การท่ีทานสามารถชําระเงินผานบัตรเครดิต ไดสงผลตอการท่ีทานจะตัดสินใจ 

กกกกกกกกA22 คือ การท่ีทานสามารถหาซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตไดสะดวกเนื่องจากมีสาขาหรือ 

                            ตัวแทนจําหนายหลายแหงในจังหวัด 

กกกกกกกกA23 คือ การท่ีบริษัทท่ีมีตัวแทนขายประกันกับไมมีตัวแทน สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA24 คือ การทําประกันชีวิตท่ีทานจะไดรับสิทธิพิเศษในการตรวจสุขภาพ 

กกกกกกกกA25 คือ จํานวนเงินปนผลท่ีทานจะไดรับในแตละปสงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA26 คือ ความซ่ือตรงและมีจริยธรรมของตัวแทน สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA27 คือ การใหบริการดวยความเปนมิตรและประทับใจของตัวแทน สงผลตอการ 

                            ตัดสินใจ 

กกกกกกกกA28 คือ บริษัทท่ีมีระบบการบริการท่ีทันสมัย สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA29 คือ ข้ันตอนการทําประกันชีวิตท่ีไมยุงยาก สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA30 คือ การท่ีพนักงานหรือตัวแทนสอบถามความตองการท่ีแทจริงของทาน กอน 

                            เสนอรูปแบบของการประกันชีวิตสงผลตอการเลือกทําประกัน 

กกกกกกกกA31 คือ ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหายท่ีไมยุงยาก สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA32 คือ คําแนะนําจากคนในครอบครัว สงผลตอการตัดสินใจ 
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กกกกกกกกA33 คือ คําแนะนําจากบุคคลรอบขาง สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA34 คือ ความเส่ียงจากการเดินทาง สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA35 คือ ความเส่ียงจากการทํางาน สงผลตอการตัดสินใจ 

กกกกกกกกA36 คือ การทําประกันชีวิตทําใหไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 

กกกกกกกกA37 คือ ประสบการณในอดีต เชน การไดรับขาวสารหรือไดรับอุบัติเหตุสงผลตอการ 

                            ตัดสินใจ 

กกกกกกกกจากการนํามาวิเคราะหปจจัยนั้น จากตัวแปรเดิมท่ีมีอยู 22 ตัวแปร โปรแกรมสามารถจัด

ปจจัยใหมไดท้ังหมด 8 ปจจัย โดยพิจารณาจากคา Factor Loading ท่ีมากท่ีสุด โดยแตละตัวแปร จะ

อยูในแตละปจจัย ดังนี ้

ปจจัยท่ี 1 ปจจัยดานสังคม: คําแนะนําจากคนในครอบครัว คําแนะนําจากบุคคลรอบ

ขาง การท่ีจะไดรับสิทธิพิเศษในการตรวจสุขภาพ  

กกกกกกกก   ปจจัยท่ี 2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด :  การท่ีพนักงานหรือตัวแทนสอบถาม

ความตองการท่ีแทจริงของทาน กอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต  ข้ันตอนการเรียกรอง

คาเสียหายท่ีไมยุงยาก     สิทธิประโยชนท่ีไดจากการทําประกันชีวิต ดีกวาการออมเงินกับธนาคาร 

ปจจัยท่ี 3 ปจจัยดานสวนบุคคล:  ความเส่ียงจากการเดินทาง   ความเส่ียงจากการ

ทํางาน  

ปจจัยท่ี 4 ปจจัยดานบุคคล: ความซ่ือตรงและมีจริยธรรมของตัวแทน การใหบริการ

ดวยความเปนมิตรและประทับใจของตัวแทน  จํานวนเงินปนผลท่ีทานจะไดรับในแตละป 

ปจจัยท่ี  5 ปจจัยดานการจัดจําหนาย:  บริษัทท่ีมีระบบการบริการท่ีทันสมัย   การท่ี

บริษัทท่ีมีตัวแทนขายประกันกับไมมีตัวแทน   การท่ีทานสามารถหาซ้ือกรมธรรม ประกันชีวิตได

สะดวกเนื่องจากมีสาขาหรือตัวแทนจําหนายหลายแหงในจังหวัด  ความหลากหลายของกรมธรรม

สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

ปจจัยท่ี  6 ปจจัยดานผลิตภัณฑ:  ช่ือเสียงของบริษัทประกัน/ความนาเช่ือถือ   

ผลตอบแทนท่ีไดจากการทําประกันคุมคากับเงินท่ีจายไป   ประสบการณในอดีต  เชนการไดรับ

ขาวสารหรือไดรับอุบัติเหตุสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

ปจจัยท่ี  7 ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ:   การท่ีบริษัทมีบริการผอนชําระเบ้ีย

ประกันโดยใหเลือกเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส   การท่ีทานสามารถชําระเงินผานบัตรเครดิตได

สงผลตอการท่ีทานจะตัดสินใจทําประกัน 
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ปจจัยท่ี 8 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ : ข้ันตอนการทําประกันชีวิตท่ีไมยุงยาก   

สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต    การทําประกันชีวิตทําใหไดรับการยอมรับจากเพื่อน

รวมงาน 

กกกกกกกกหลังจากท่ีไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี Factor Analysis แลว นําปจจัยท้ัง 8 ปจจัยไป

ใชรวมในการหาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต โดยใชวิธี Logistic Regression Analysis 

มีการดําเนินการดังนี ้

กกกกกกกกกําหนดให ตัวแปรตาม (y) คือ y1 = ทําประกัน  และ y2 = ไมทําประกัน 

ตัวแปรอิสระ (x1)  คือ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตัวแปรอิสระ (x2)  คือ  อาชีพ 

ตัวแปรอิสระ (x3)  คือ  ระดับการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (x4)  คือ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

     ตัวแปรอิสระ (f1)  คือ  ปจจัยดานสังคม 

ตัวแปรอิสระ (f2)  คือ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ตัวแปรอิสระ (f3)  คือ  ปจจัยดานสวนบุคคล 

ตัวแปรอิสระ (f4)  คือ  ปจจัยดานบุคคล 

ตัวแปรอิสระ (f5)  คือ  ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ตัวแปรอิสระ (f6)  คือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ตัวแปรอิสระ (f7)  คือ  ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ 

ตัวแปรอิสระ (f8)  คือ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

1. ตัวแปรอิสระ (X) เปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Norminal Scale) ท่ีเปนแบบ

ตัวแปรทวิ มีคา 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval Scale) หรืออยูใน

สเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา  

Multicollinearity โดยทําการทดสอบ เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณา

จากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถนํามา

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสได ตัวแปรอิสระท่ีไมมีความสัมพันธกัน ไดแก ( x1), (f1), ( f2), ( f3), 

(f4), (f5), (f6), (f7), (f8)  

3. ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย 2 กลุม คือ ทํา กับ ไมทํา 

4. ใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ  
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               เม่ือนําตัวแปรอิสระทําการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส โดยใชวิธี Maximum 

Likelihood ในการประมาณคาพารามิเตอร (สัมประสิทธ์ิความถดถอย) ของตัวแปร ซ่ึง ไดผลการ

วิเคราะห ดังนี ้

 

ตารางที ่19 Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 2(b) รายได 0.000 0.000 116.491 1 0.000 1.000 

 FAC7_1 0.409 0.116 12.467 1 0.000 1.505 

 Constant 3.536 0.324 119.292 1 0.000 34.340 

 

กกกกกกกกจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ไดดังนี ้

   P(Y) = Ze−+1
1

 

   Z          = 0.409(f7) + 3.536  

กําหนดใหคา   1. P(Y) เปน ตัวแปรตาม หรือ การทําประกันชีวิตและไมทําประกันชีวิต 

 2. (f7), (x1) เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

 3. 3.536  เปน คาคงท่ี 

 4. e  เปนคา log ท่ีเปนคาคงท่ี มีคาประมาณ 2.718 

กกกกกกกกจากตาราง Variable in the Equation เปนตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิของตัว

แปรตางๆ ท่ีประมาณไดและคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณวามี

ปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ซ่ึงจากการคํานวณดวยโปรแกรม 

SPSS แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทําประกันชีวิต ประกอบดวย ปจจัยท่ี 7 ปจจัย

ดานกระบวนการในการบริการ และปจจัยดานรายได 

 

กกกกกกกกข้ันตอนตอไปจะเปนการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติกส โดย

พิจารณาจากตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางที ่ 20 แสดง Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.555 8 0.107 

2 6.196 8 0.625 

กกกกกกกกตาราง Hosmer and Lemeshow Test  ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย    

โลจิสติกส  โดยกําหนดสมมติฐานคือ 

  H0  คือ สมการเหมาะสม 

  H1  คือ สมการไมเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซ่ึงเลือกใช Step 2 เนื่องจากผลท่ีไดมีคามากท่ีสุดคือ คา  Chi – 

Square 6.196 และมีคา Sig. เทากับ .625 >.05  ดังนั้นจึง ยอมรับ  H0  นั่นคือสมการมีความเหมาะสม

สําหรับใชวิธีการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส  

 

ตารางที ่21 แสดง Classification Table(a) 

Observed 

Predicted 

ทําประกัน 

Percentage 

Correct 

มี 

กรมธรรม 

ไมมี 

กรมธรรม 

Step 

2 

ทําประกัน 

มี กรมธรรม 167 65 72 

ไมมี กรมธรรม 41 227 84.7 

Overall Percentage   78.8 

 

กกกกกกกกในตาราง Classification Table เปนตารางพิจารณาถึงความเช่ือถือไดของการพยากรณ 

จะพบวากลุมตัวอยางท่ีมีกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 232 คน  แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการแลวจะ

สามารถพยากรณไดวามีกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 167 คน นั่นคือ พยากรณถูกตองเทากับ 72% 

และกลุมตัวอยางท่ีไมมีกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 268 คน แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการแลวจะ

สามารถพยากรณไดวาไมมีกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 227 คน ซ่ึง พยากรณถูกตอง เทากับ  

84.7%  ซ่ึงรวมเฉล่ียท้ังหมดแลวมีเปอรเซ็นของการพยากรณถูกตองเทากับ 78.8%  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต กรณีศึกษา อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางประชาชน ท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ี 

อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

โดยใชเวลาทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล ครอบคลุมดวยสาระดังนี้  

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

3. สรุปผลการวิจัย 

4. อภิปรายผล 

5. ขอเสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.1 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิตของประชากร ในอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

กกกกกกกก1.2 ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตของกลุมผูทําประกัน 

 

2. ระเบียบวธีิการวจัิย 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ใชกลุมตัวอยางจํานวน 500 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา  

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามท้ังปลายปด และปลายเปด  

และมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 2.1  การวิเคราะหรอยละของขอมูลท่ัวไป 

 2.2  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

 2.3  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 
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3. สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต กรณีศึกษา อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังนี ้

กกกกกกกกส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท้ังหมด 500 คน พบวามีผูใชบริการกับบริษัทประกัน

ชีวิตจํานวน 232 ราย สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 55.6  มีชวงอายุระหวาง  

31 – 40  ป จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 42.24  มี สถานภาพสมรสแลว 172 ราย คิดเปนรอยละ 

74.14  มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คน จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 55.6  มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 114 ราย  คิดเปนรอยละ 49.14 สําหรับการประกอบอาชีพสวนใหญมีอาชีพ 

พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 31.47  มีชวงระดับรายไดระหวาง 

10,001-15,000 บาท/เดือน จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 32.76  สวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับ

การประกันชีวิตผานทางตัวแทนขายประกันมากท่ีสุด จํานวน 138 คิดเปนรอยละ59.48 

กกกกกกกกสวนผูท่ีไมใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตสวนใหญเปนเพศชายเชนเดียวกัน กลาวคือ

จากกลุมตัวอยางจํานวน 268 ราย เปนเพศชาย 149 ราย คิดเปนรอยละ 55.6   มีชวงอายุระหวาง 31 – 

40 ป จํานวน 97 ราย  คิดเปนรอยละ 36.19  สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว 161 ราย คิดเปนรอย

ละ 60.07  มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คน  จํานวน 145 ราย คิดเปนรอยละ 54.1  มีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 29.85  สําหรับการประกอบอาชีพสวนใหญมี

อาชีพรับจางท่ัวไป/ลูกจาง จํานวน 66  ราย คิดเปนรอยละ 24.63  สวนใหญเปนผูท่ีมีชวงระดับ

รายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน จํานวน 159 คิดเปนรอยละ 59.33  ไดรับขาวสารเกี่ยวกับ

การประกันชีวิตผานโฆษณาทางทีวมีากท่ีสุด จํานวน 193 คิดเปนรอยละ 72.01 เหตุผลท่ีจะทําใหผูท่ี

ไมไดใชบริการกับบริษัทประกันตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต พบวาผูไมใชบริการจะให

ความสําคัญมากท่ีสุดใน ดานของความตองการความคุมครองและสะสมทรัพย จํานวน 260 ราย คิด

เปนรอยละ 52  รองลงมาคือดานผลตอบแทนท่ีสูงกวาสถาบันการเงิน จํานวน 139 ราย  คิดเปนรอย

ละ 27.8 และดานความคุนเคยกับตัวแทนหรือนายหนา จํานวน 112 คิดเปนรอยละ 22.4 

 

กกกกกกกกส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการทาํประกนัชีวติ 

กกกกกกกกสําหรับบริษัทท่ีมีผูทําประกันชีวิตมากท่ีสุด คือ  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทไทย

สมุทรประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต ตามลําดับ  ประชาชนสวนใหญจายคาเบ้ียประกันชีวิตตอ

ปอยูในชวง ไมเกิน  10,000 บาท/ป   ซ่ึงผูใชบริการกับบริษัทประกันชีวิตเลือก รูปแบบกรมธรรม

ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย เพราะใหผลตอบแทนสูง เปนการออมทรัพยระยะยาว โดยสวนใหญ
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เลือกทําประกันชีวิตจากคําแนะนําและชักชวนของ ตัวแทนประกันชีวิต มากท่ีสุด และ เหตุผลท่ีทํา

ใหตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต คือ  ดานของความตองการความคุมครองและสะสมทรัพย   

รองลงมาคือดานผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน ดานความตองการหลักประกันความม่ันคง

ใหแกชีวิตในอนาคต   ตามลําดับ 

 

กกกกกกกกส่วนที ่3 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกทาํประกนัชีวติ 

กกกกกกกกสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ทําประกันชีวิต ไดดังนี้ 

                        P(Y) = Ze−+1
1

 

   Z          = 0.409(f7) + 3.536  

โดยท่ี   P(Y)   คือ ตัวแปรตาม หรือ การทําประกันชีวิตและไมทําประกันชีวิต 

(f7), (x1) เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

0.409 คือ คาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดของตัวแปร (f7) 

3.536 เปน คาคงท่ี 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยพบวา การศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต คือ 

ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ(f7) ซ่ึง ประกอบดวย การท่ีบริษัทมีบริการผอนชําระเบ้ีย

ประกันโดยใหเลือกเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส  การท่ีสามารถชําระเงินผานบัตรเครดิตได 

นอกจากนี้ยังมี ปจจัยดานรายได(x1) เขามาเกี่ยวของ  

 

กกกกกกกกส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากขอเสนอแนะของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  พบวา 

dddddddddddd1. ผูตอบแบบสอบถามตระหนักถึงความสําคัญของการซ้ือประกันชีวิต โดยเห็นวา

เปนการวางแผนทางการเงินในอนาคต ซ่ึงเปนหลักประกันท่ีม่ันคงสําหรับตนเองและครอบครัว 
เม่ือเจ็บปวยสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได และยังไดรับเงินปนผลรายป โดยไมไดมีความคิดวา

การซ้ือประกันชีวิตเปนภาระหรือเปนรายจายท่ีไมจําเปนอีกตอไป ดังนั้น ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑหรือ การเสนอขายผลิตภัณฑ จึงควรมุงเนนใหลูกคาเขาใจถึงความสําคัญของการวางแผน

ทางการเงินในอนาคต  
dddddddddddd2. ผูตอบแบบสอบถามไมชอบใหพนักงานตามตื้อลูกคา ดังนั้น จึงควรใหจัดอบรม

ใหพนักงานมีความรูและทักษะการขาย โดยสอบถามหรือคนหาความตองการของลูกคากอน แลว

จึงนําเสนอผลิตภัณฑหรือประโยชนของผลิตภัณฑซ่ึงตรงกับความตองการของลูกคา  
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dddddddddddd3. ผูตอบแบบสอบถามตองการไดรับการบริการอยางรวดเร็วในเร่ืองตาง ๆ เชน 
การใหคําปรึกษาในการจัดการปญหา การเคลมประกัน และตองการใหมีการติดตามลูกคาหลังการ

ขาย ดังนั้น จึงควรเพิ่มศูนยดูแลและบริการลูกคาโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจแบงแยกเปนสวนงาน ระหวาง

งานบริการขอมูลใหกับพนักงานขาย และงานบริการขอมูลใหกับลูกคา ซ่ึงจะสามารถทําใหการ

บริการขอมูลลูกคารวดเร็วข้ึน 
 
4. อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจมาวิจารณ ดังนี ้

กกกกกกกก4.1 ปจจัยดานรายได ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูท่ีมีรายไดมากเพียงพอตอการใชจายจะมีการ

ใชบริการกับบริษัทประกันชีวิต มากกวาผูท่ีมีรายไดนอย จากผลวิจัยกลุมตัวอยางพบวา ผูท่ีมีชวง

ระดับรายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 32.76 จะเลือกทําประกันชีวิต และ

ผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 59.33 เปนผูท่ีเลือกไมทํา

ประกันชีวิต และผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาปจจัยดานรายไดสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ซ่ึงจะสอดคลอง กับงานวิจัยของ ชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ ( 2540) 

ไดวิจัยในหัวขอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูทําประกันชีวิตในอําเภอเชียงใหม พบวารายได

ตอเดือนเปนอีกปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูทําประกันชีวิต และยังสอดคลองกับทฤษฎี

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Marketing Black Box)ของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป  ในสวนของ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีรายไดท่ีแตกตางกันหรือ

สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน การออมและการซ้ือ

สินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี  ราคาสูง  

สวนผูท่ีมีรายไดปานกลาง จะนิยมซ้ือสินคาท่ีคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก  ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ี

ผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต เนื่องจากรายไดเปนสวน

สําคัญ ถามีรายไดมากจะมีกําลังซ้ือและจายคาเบ้ียประกันได ถารายไดนอยความสามารถในการจาย

คาเบ้ียประกันจะมีปญหา ซ่ึงผูบริโภคไดใหความสําคัญท้ังรายรับและรายจาย สวนดานบริษัท

ประกันชีวิต ตองทําการศึกษากลุมลูกคาถึงรายไดและความสามารถในการชําระเบ้ียประกัน เพื่อ

สามารถท่ีจะเจาะกลุมลูกคาไดอยางถูกตอง 

 

กกกกกกกก4.2 ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ ไดแก บริษัทมีบริการผอนชําระคาเบ้ียประกัน

โดยใหเลือกเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส บริษัทมีบริการรับชําระเงินผานบัตรเคดิตได บริษัทมี

การใหบริการท่ีรวดเร็วประทับใจ จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปจจัยดังกลาวโดยเฉล่ียในระดับ มาก  – มากท่ีสุด และผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดง

ใหเห็นวาปจจัยดานกระบวนการสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต ซ่ึงสอดคลอง กับทฤษฎี

สวนประสมการตลาดบริการของ อดุลย จาตุรงคกุล ท่ีกลาววา ข้ันตอนในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

และการใหบริการ ถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพอใจและประทับใจในความรูสึกของผูบริโภค จะ

พิจารณาใน 2ดาน คือความซับซอนและความหลากหลาย ในดานความซับซอนจะตองพิจารณาถึง

ข้ันตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอซ้ือ

กรมธรรมประกันชีวิต สวนในดานของความหลากหลายตองพิจารณาถึงความอิสระและความ

ยืดหยุน เชน สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือลําดับการทํางานได ทําใหมีข้ันตอนการ

ใหบริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับ

ลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตาง ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต 

กกกกกกกก4.3 ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดาน

บุคคล ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาไมเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกัน

ชีวิต ซ่ึงอภิปรายไดวา กลุมตัวอยาง ไมไดนําปจจัยดังกลาวขางตนมาเปนสวนตัดสินใจในการเลือก

ทําประกัน    อาจเนื่องมาจากปจจัยขางตนไมไดมีความแตกตางจากการเลือกสินคาชนิดอ่ืนๆเพราะ

เปนปจจัยพื้นฐานท่ัวไป และกลุมตัวอยางเล็งเห็นความสําคัญของปจจัยแตละตัวแตกตางกันออกไป 

เนื่องจากการทําประกันชีวิตเปนการออมเงินระยะยาวซ่ึงผูบริโภคจะใหความสําคัญดานการเงินและ

ปจจัยดานรายไดก็เปนตัวแปรสําคัญท่ีผูบริโภคนํามาพิจารณากอนการตัดสินใจเลือกทําประกัน 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

กกกกกกกกกกกก5.1.1 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการทําประกัน

ชีวิตนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูทําประกันซ่ึงมีจํานวนมากกวาคร่ึงของผูทําประกัน ฉะนั้น

ความรูความเขาใจเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการทําประกันชีวิต 

กกกกกกกกกกกก5.1.2 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการประกันชีวิตในดานความตองการ

ความคุมครองและสะสมทรัพย ดานผลตอบแทนท่ีสูงกวาสถาบันการเงิน และความตองการ

หลักประกันความม่ันคงใหแกชีวิต โดยคํานึงถึงปจจัยดานกระบวนการในการบริการ และปจจัย

ดานรายได ใน การตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตควรจะใหความสําคัญใน

ปจจัยดากระบวนการในการบริการ ซ่ึงการใหบริการเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
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ดังนั้นควรมีข้ันตอนการใหบริการอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา

ท่ีมาใชบริการ  

กกกกกกกกกกกก5.1.3 ดานพนักงานขายประกันชีวิต เปนส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตองการใหปรับปรุงดังนั้น บริษัทประกันชีวิตควรฝกอบรมตัวแทนดานการใหบริการท่ีดี มี

จิตสํานึกในการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ โดยผูท่ีทําประกันชีวิตจะให

ความสําคัญตอการรับบริการ 

กกกกกกกกกกกก5.1.4 เนื่องจากปจจุบันคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงข้ึน บริษัทประกันชีวิต

ควรเพิ่มความคุมครอง ใหเพียงพอกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และบริษัทประกันชีวิตควรเพิ่ม

ศูนยบริการใหครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางชัดเจนและสามารถ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว  

 

5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

กกกกกกกกกกกก5.2.1 ทําการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองพฤติกรรมการทําประกันชีวิตของผูบริโภค ขอมูล

ท่ีไดจะนําไปใชในการกําหนดแผนการตลาดดานพฤติกรรมการซ้ือท่ีชัดเจนข้ึน 

กกกกกกกกกกกก5.2.2 ทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อจะ

ไดเปนขอมูลท่ีมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับ

ประกันชีวิตท่ีแมนยําข้ึน 

กกกกกกกกกกกก5.2.3 ทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผาน

ธนาคารพาณิชย เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวางแผนกลยุทธทางการตลาดในการขายประกันผานธนาคาร

พาณิชย 

กกกกกกกกกกกก5.2.4 ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลมีเพียงแบบสอบถามอยาง

เดียว ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจจะยังไมครอบคลุม  ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการเก็บขอมูลดวย

วิธีอ่ืนรวมได อาทิเชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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                                                                                                                                 เลขที่แบบสอบถาม................... 

แบบสอบถาม 

เร่ือง     ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลอืกทาํประกนัชีวติของประชากร 

     กรณีศึกษา  อาํเภอกบินทร์บุรี  จังหวดัปราจีนบุรี 

คาํช้ีแจง  : แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาคนควาวิจัย 

เรื่อง   “ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลอืกทาํประกนัชีวติของประชากร กรณีศึกษา อาํเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี” 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งขอมูล

ที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งและเปนสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาคนควาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ  

ผูทําการศึกษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของทาน ณ โอกาสน้ี  

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง   ทีท่่านต้องการเลอืก และ เตมิคาํในช่อง.................  

ส่วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

1. ชาย    2. หญิง 

 

2. อายุ   ……………….    ป 

 

3. สถานภาพ 

 1. โสด     2. สมรส 

 3. หยาราง    4. หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

1. 1 คน    2. 2 คน 

3. 3 คน    4. 4 คนขึ้นไป 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษา 

3. ปวช./ปวส.   4. อนุปริญญา 

5. ปริญญาตรี   6. สูงกวาปริญญาตรี 

7. อื่นๆ โปรดระบุ............................. 

6. อาชีพ 

1. เกษตรกร    2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

3. การพาณิชย/คาขาย  4. พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 

5. ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ  6. รับจางทั่วไป/ลูกจาง 

7 .อื่นๆ โปรดระบุ............................... 
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7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ........................................  บาท  

8. ทานจะไดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัทประกันชีวิตจากแหลงใด 

1. โฆษณาทางทีวี  2. ตัวแทนขายประกัน 

3. อินเทอรเน็ต   4. โบวชัวตางๆ  

5 .อื่นๆ โปรดระบุ............................... 

9. ปจจุบันทานมีกรมธรรมประกันชีวิตหรือไม 

1. มี       (โปรดข้ามไปทาํข้อ 11) 

2. ไมมี   (โปรดทาํข้อ 10) 

10. ถาทานจะทําประกันชีวิต เหตุผลใดที่จะทําใหทานตัดสินใจทําประกัน   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ตองการความคุมครองและสะสมทรัพย  2. คุนเคยกับตัวแทนหรือ

นายหนา 

3. ผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน  4. ตองการลดหยอนภาษีเงินได 

5 .อื่นๆ โปรดระบุ............................... 

หมายเหตุ    ผู้ทีต่อบข้อนีใ้ห้ข้ามไปทาํส่วนที่ 3 ได้เลย 

 

ส่วนที ่2  ขอมูลเก่ียวกับการทําประกันชีวิต 

11. ทานทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. AIA    2. อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. 

3. ไทยประกันชีวิต   4. ไทยสมุทรประกันชีวิต 

5. เมืองไทยประกันชีวิต   6 .อื่นๆ โปรดระบุ............................. 

12. คาเบี้ยประกันชีวิตตอป 

1. ไมเกิน 10,000 บาท   2. 10,001-25,000 บาท 

3. 25,001-40,000 บาท   4. 40,001 บาทขึ้นไป 

13. รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่ทานมี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. แบบช่ัวระยะเวลา  2. แบบกําหนดระยะเวลา 

3. แบบสะสมทรัพย  4. แบบเงินไดประจํา 

14. ทานไดรับคําแนะนําและชักชวนจากใครในการทําประกันชีวิต  

1. ตัวแทนประกันชีวิต  2. คนในครอบครัว 

3. ญาติสนิท   4. เพ่ือนสนิท 

15. เหตุผลที่ทานซื้อกรมธรรมประกันชีวิต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ตองการความคุมครองและสะสมทรัพย   2. คุนเคยกับตัวแทนหรือนายหนา 

3. ผลตอบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน   4. ตองการลดหยอนภาษีเงินได 

5. หลักประกันความมั่นคงใหแกชีวิตในอนาคต  6 .อื่นๆ โปรดระบุ..................... 
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ส่วนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต 

คาํช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย    ในชองที่สงผลตอการเลือกทําประกันชีวิตที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด 

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

ที่สุด 

เห็นดวย

มาก 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยที่สุด 

16. ทานเช่ือวาความหลากหลายของกรมธรรมสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ทําประกันชีวิต           
17. ทานคิดวาสิทธิประโยชนที่ไดจากการทําประกันชีวิต  

ดีกวาการออมเงินกับธนาคาร           

18. ทานคิดวาช่ือเสียงของบริษัทประกัน/ความนาเช่ือถือสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           

19. ทานคิดวาผลตอบแทนที่ไดจากการทําประกันคุมคากับเงินที่จายไป           
20. ทานคิดวาการที่บริษัทมีบริการผอนชําระเบี้ยประกันโดยใหเลือกเปน

รายเดือนหรือรายไตรมาสไดสงผลตอการที่ทานจะตัดสินใจทําประกัน           
21. ทานคิดวาการที่ทานสามารถชําระเงินผานบัตรเครดิต ไดสงผลตอการ

ที่ทานจะตัดสินใจทําประกัน           
22. การที่ทานสามารถหาซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดสะดวกเน่ืองจากมี

สาขาหรือตัวแทนจําหนายหลายแหงในจังหวัด ไดสงผลตอการที่ทานจะ

ตัดสินใจทําประกัน           
23. ทานคิดวาการที่บริษัทที่มตัีวแทนขายประกันกับไมมีตัวแทน สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
24. ทาคิดวาการทําประกันชีวิตที่ทานจะไดรับสิทธิพิเศษในการตรวจ

สุขภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
25. ทานคิดวาจํานวนเงินปนผลที่ทานจะไดรับในแตละปสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
26. ทานคิดวาความซื่อตรงและมีจริยธรรมของตัวแทน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
27. ทานคิดวาการใหบริการดวยความเปนมิตรและประทับใจของตัวแทน 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................. .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. . 

 

 

 

      

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําประกันชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

ที่สุด 

เห็นดวย

มาก 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยที่สุด 

28. ทานคิดวาบริษัทที่มีระบบการบริการที่ทันสมัย สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกทําประกันชีวิต           
29. ทานคิดวาขั้นตอนการทําประกันชีวิตที่ไมยุงยาก สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกทําประกันชีวิต           
30. การที่พนักงานหรือตัวแทนสอบถามความตองการที่แทจริงของทาน 

กอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิตสงผลตอการเลือกทําประกัน           
31. ทานคิดวาขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหายที่ไมยุงยาก สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
32. คําแนะนําจากคนในครอบครัว สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกัน

ชีวิต           
33. คําแนะนําจากบุคคลรอบขาง สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกัน

ชีวิต           

34. ความเสี่ยงจากการเดินทาง สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           

35. ความเสี่ยงจากการทํางาน สงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           

36. ทานคิดวาการทําประกันชีวิตทําใหไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน           
37. ทานคิดวาประสบการณในอดีต เชน การไดรับขาวสารหรือไดรับ

อุบัติเหตุสงผลตอการตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต           
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