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บทคัดย่อ
 กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และเปรียบเทียบปัจจัย

ทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ของผู้เอำประกนัในจงัหวดัอบุลรำชธำนี 

จ�ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เอำ

ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ในจังหวัดอุบลรำชธำนี จ�ำนวน 11,489 กรมธรรม์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้

ในงำนวจิยั จ�ำนวน 371 คน โดยกำรสุม่ตวัอย่ำงแบบแบ่งชัน้ภมูอิย่ำงเป็นสดัส่วน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมแบบ

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ำกับ .88 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t และกำรทดสอบค่ำ F

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ ผูเ้อำประกนัให้ควำมส�ำคญัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสินใจซ้ือประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนั

ชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ทกุด้ำนอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนโดยเรยีงล�ำดบัจำกมำกไปหำน้อย คอื ปัจจยัด้ำนบคุลำกร 

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำด ตำมล�ำดับ และปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนรำคำ และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ สำมำรถ

ร่วมกนัพยำกรณ์กำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ได้ร้อยละ 47 กำรเปรยีบเทยีบปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ผู้เอำประกันที่มีอำยุต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัยด้ำนรำคำและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ผู้เอำประกันที่มีอำชีพต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรแตกต่ำงกัน ผู้เอำประกันที่

มีรำยได้ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัย ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล กำรตัดสินใจซื้อ ประกันชีวิต

Abstract
 The research aimed to study and compare the factors influencing a decision to buy life insurance 

from Muangthai Life Insurance in Ubon Ratchathani as classified by sex, age, marital status, occupations, 

monthly income and educational levels. The population in the study totaling 11,489 was those who bought 

life insurance. The samples were 371, derived by a proportionately stratified random sampling. The research 

instrument was a five-rating scale questionnaire with an entire confidence value equivalent to .88. Statistics 

used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 The research findings were as follows: Life insurance claimants prioritized the factors influencing a 

decision to buy life insurance from Muangthai Life Insurance at a high level in all aspects. Individual aspects 
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could be arranged in a descending order: personnel, physical characteristics, service, price, products, outlets 

and marketing promotion. Products, service processes, price, physical characteristics could predict a decision 

to buy a life insurance by 47%. Concerning a comparison of the factors influencing a decision to buy a life 

insurance as classified by the personal factors, it was found that the insurance claimants who were different 

in age had a different consideration of price and physical characteristics at the sfatistically significant level 

of .05. The claimants who had a different occupation had different consideration of the service processes. 

Those who had different monthly incomes and educational levels had a different consideration of the 

physical characteristics at the sfatistically significant level of .01. 

Keywords:  Influencing Factors, Decision to Buy, Life Insurance.

บทน�า

 ด้วยจ�ำนวนประชำกรในประเทศไทยมีจ�ำนวน

ประมำณ 64,456,695 คน (กรมกำรปกครอง กระทรวง

มหำดไทย 2555) มีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรวม 

8,647,148 กรมธรรม์ (คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกจิประกันภยั 2556) คดิเป็น  ร้อยละ 13.41 

ของประชำกรทั้งประเทศ ธุรกิจประกันชีวิตนับเป็นธุรกิจที่

มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

และยังช่วยสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงให้กับครอบครัว

และสังคม จำกข้อมูลกำรท�ำประกันชีวิตของประเทศที่

พัฒนำแล้วจะมีผู้ถือกรมธรรม์จ�ำนวนมำก อำทิ ประเทศ

ญีปุ่น่ มผีูถ้อืกรมธรรม์มำกถงึร้อยละ 300 (1 คน ท�ำประกนั 

3 ฉบับ) 

 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) เป็น

อกีหนึง่บริษัทประกนัซึง่เปิดด�ำเนนิกจิกำรด้ำนธรุกจิประกนั

ชวีติ เพ่ือให้บรกิำรประชำชนด้วยควำมซือ่สตัย์ ยตุธิรรมและ

มุง่มัน่พฒันำธรุกจิให้มัน่คงตลอดระยะเวลำกว่ำครึง่ศตวรรษ 

นับตั้งแต่เริ่มกิจกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 6 เมษำยน 

พ.ศ. 2494 ณ ส�ำนักงำนแห่งแรกที่ถนนเสือป่ำ ซึ่งในขณะ

นั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหำจำกผลกระทบของ

สงครำมมหำเอเชยีบรูพำ เศรษฐกจิของประเทศอยูใ่นระยะ

กำรฟื้นตัว

 ด้วยกำรแข่งขนัของธรุกจิประกนัชวีติทีร่นุแรงมำก

ขึน้ บรษัิทประกนัชีวติจงึต้องมกีำรปรบัเปลีย่น กลยทุธ์เกีย่ว

กับกำรด�ำเนินกิจกำร เพื่อสำมำรถตอบสนองกับควำม

ต้องกำรของผู้เอำประกันให้ได้มำกที่สุด และสำมำรถครอง

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้ได้มำกที่สุด ด้วยในพื้นที่จังหวัด

อบุลรำชธำน ีมบีรษิทัประกนัชวีติอยูห่ลำยบรษิทั และมกีำร

แข่งขันกันสูง ณ ปี พ.ศ. 2555 จังหวัดอุบลรำชธำนีมี

ประชำกรประมำณ 1,826,920 คน (กรมกำรปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย 2555) แต่มีผู้เอำประกันชีวิตเพียง 

368,689 กรมธรรม์ (คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธรุกจิประกนัภยั 2556) คดิเป็นร้อยละ 20.18 ของ

ประชำกรในจังหวัด ถือได ้ว ่ำประชำกรอีกประมำณ 

1,458,231 คน ที่ยังไม่ได้ท�ำประกันชีวิต ด้วยเหตุน้ีท�ำให ้

ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร 

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

เพือ่เป็นแนวทำงในกำรน�ำมำพฒันำด้ำนกำรเสนอขำยให้กบั

พนกังำนในองค์กรได้น�ำไปเสนอให้กบัผูท้ีย่งัไม่ได้ท�ำประกนั

ชวีติ ได้ตดัสนิใจซือ้ด้วยเหตผุลทีเ่หมำะสมทีส่ดุ และสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เอำประกันได้มำกที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้

ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) 

ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี

 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

จ�ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส อำชีพ รำยได้ต่อ

เดือน และระดับกำรศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชำกรที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้คือ  

ผู้เอำประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ในจงัหวดัอบุลรำชธำน ีจ�ำนวน 11,489 กรมธรรม์ 

(บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (2556)
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 ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตัวแปรอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  

  1.1) เพศ 1.2) อำยุ 1.3) สถำนภำพกำรสมรส 

1.4) อำชีพ 1.5) รำยได้ต่อเดือน และ 1.6) ระดับกำรศึกษำ

 2. ตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสิน

ใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่

  2.1) ด้ำนผลิตภัณฑ์ 2.2) ด้ำนรำคำ 2.3) ด้ำน

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 2.4) ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด2.5) 

ด้ำนบคุลำกำร 2.6) ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และ 2.7 ด้ำน

กระบวนกำรให้บริกำร

 3. ตัวแปรตำม คือ กำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำ

ประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี 371 คน ก�ำหนดขนำดกลุ่ม

ตัวอย่ำงจำกตำรำง Krejcie and Morgan (1970, อ้ำงถึง

ใน ทองใบ สดุชำร ี2551) โดยใช้เทคนคิกำรสุม่ตวัอย่ำงแบบ

ชั้นภูมิอย่ำงเป็นสัดส่วน (Proportionate stratified sam-

pling) ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1  ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำงทีศ่กึษำกลุม่ตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีคื้อ ผู้เอำประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนั 

 ชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ในจังหวัด

3 

ได้ตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลที่เหมาะสมที่สุด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันได้มากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ีคือ 
ผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 11 ,489 
กรมธรรม์ (บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
(2556) 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่   
 1.1) เพศ 1.2) อายุ 1.3) สถานภาพการ

สมรส 1.4) อาชีพ 1.5) รายได้ต่อเดือน และ 1.6) ระดับ
การศึกษา 

2. ตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ 

 2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2.2) ด้านราคา 2.3) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2.4) ด้านส่งเสริมการตลาด
2.5) ด้านบุคลาการ 2.6) ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 
2.7 ด้านกระบวนการให้บริการ 

3. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของ
ผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี 371 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie and Morgan 
(1970, อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี 2551) โดยใช้เทคนิค
ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แบ บ ชั้ น ภู มิ อ ย่ า ง เ ป็ น สั ด ส่ ว น 
(Proportionate stratified sampling) ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัด 
 

สาขา จ านวนประชากร (คน) (ผู้เอาประกัน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อุบลราชธานี 
ถนนชยางกูร 
เดชอุดม 

6,794 
3,216 
1,479 

219 
104 
48 

รวม 11,489 371 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึนมาจากกรอบแนวคิด  ทฤษฏีจากการ
ทบทวนเอกสารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 
 

ศึ ก ษ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส่ ว น ที่  1  เ ป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เอา
ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด  

 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถำม

ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นมำจำกกรอบแนวคิด  ทฤษฏีจำกกำร

ทบทวนเอกสำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร

ศึกษำ ประกอบด้วยส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ 

ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เอำประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ในจงัหวดัอบุลรำชธำน ีซึง่เป็น

ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในกำรศกึษำ คอื เพศ อำยสุถำนภำพสมรส 

อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำ  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำอัตรำส่วน 5 ระดับ ตำมควำมคิดเห็นของ Likert ซึ่งเป็น

ข้อค�ำถำมเกีย่วกบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

กำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด (มหำชน) แบบสอบถำมแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ 

คือ ควำมคิดเห็นต่อระดับ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิต มำกที่สุด มำก   ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดย

ก�ำหนดเกณฑ์กำร ให้ระดบัควำมส�ำคญัต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อกำรตัดสินใจซื้อ

 น�ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  

(Try out) กับผู้ท�ำประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกัน

ชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) สำขำจังหวัดศรีสะเกษซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่ำงจ�ำนวน 50 รำย และมำวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น

ของเครื่องมือในกำรวิจัยท้ังฉบับ (Reliability analysis)  

โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์ (α-Alpha coefficient) ตำมวิธี

ของ Nunnally ได้แนะน�ำไว้ว่ำค่ำ α≥0.7 ส�ำหรับงำนวิจัย

เชิงส�ำรวจ ค่ำควำมเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ซึ่งมีค่ำควำมเช่ือมั่น

ของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ เท่ำกบั 

0.77 และค่ำควำมเชื่อมั่นของกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

เท่ำกับ .88 (Nunnally 1978, อ้ำงถึงใน   ทองใบ สุดชำรี 

2546)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ค่ำร้อยละ 

2. ค่ำเฉลี่ย 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

4. กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ

5. กำรทดสอบค่ำ t

6. กำรทดสอบค่ำ F

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้สื่อ

ควำมหมำยในงำนวิจัย ดังนี้

    คือ ค่ำเฉลี่ย

 S.D.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
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     t คือ ค่ำสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐำนของ

สมกำรถดถอยแต่ละค่ำที่อยู่ในสมกำร

 F    คือ อตัรำส่วนทีใ่ช้ F ทีใ่ช้ทดสอบนยัส�ำคัญ

ของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

     R    คือ ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

 R2 คือ ค่ำสมัประสทิธิก์ำรถดถอยซึง่แสดงถงึ

ประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์

 R2adj คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยท่ีปรับแก้

ให้เหมำะสมกับข้อมูล

     B    คือ ค ่ ำน�้ ำหนั กควำมส� ำคัญของตั ว

พยำกรณ์ในสมกำรที่เขียนในรูปคะแนนดิบ

 Beta คือ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยของตัว

พยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน

 VIF คือ ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำประมำณ 

ของสัมประสิทธิ์ของพำรำมิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระ

มีควำมสัมพันธ์กัน

 X
1
 คือ   ด้ำนผลิตภัณฑ์

 X
2
 คือ   ด้ำนรำคำ

 X
3
 คือ  ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

 X
4
 คือ   ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด

 X
5
 คือ   ด้ำนบุคลำกร

 X
6
 คือ   ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ

 X
7
 คือ   ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร

 Y  คือ กำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั

เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันใน

จังหวัดอุบลรำชธำนี

 *      คือ มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 **     คือ มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้ตอบแบบสอบถำมทัง้หมด 371 คน จ�ำแนกตำม

ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 202 คน 

(ร้อยละ 54.40) โดยมีอำยุ 31-40 ปี และอำยุ 41-50 ปี 

จ�ำนวนเท่ำกันคือ 103 คน (ร้อยละ 27.80) สถำนภำพกำร

สมรส จ�ำนวน 249 คน (ร้อยละ 67.10) อำชีพรับรำชกำร 

จ�ำนวน 152 คน (ร้อยละ 41.00) รำยได้ต่อเดือน 10,001-

20,000 บำท จ�ำนวน 192 คน (ร้อยละ 51.80) กำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี จ�ำนวน 229 คน (ร้อยละ 61.70) ตำม

ล�ำดับ

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัด

อุบลรำชธำนี ทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 

ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

บุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร

ให้บริกำร ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2  ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของควำมคดิเหน็ของผูเ้อำประกนัต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ประกัน 

 ชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี ทั้ง 7 ด้ำน

5 
(ร้อยละ 51.80) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
229 คน (ร้อยละ 61.70) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชี วิตกับบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกัน

ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ ดังตารางที่ 2 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เอาประกันต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต 

x  S.D. ระดับการตัดสินใจซื้อ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 

4.11 
4.12 
3.92 
3.91 
4.18 
4.71 
4.13 

.49 

.44 

.60 

.58 

.56 

.55 

.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันชี วิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน 
ที่มรีะดับการตัดสินใจซื้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.71) ด้านบุคลากร      
( X = 4.18) และด้านกระบวนการให้บริการ ( X = 4.13) 
ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี 
พิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ล าดับแรก คือต้องการความม่ันคงให้ตนเองและ
ครอบครัวในอนาคต ( X = 4.38) มีความพอใจที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากบริษัทเมื องไทยประกันชี วิต จ ากั ด        
( X = 4.32) และซื้อเพราะต้องการให้เกิดความสบายใจและ
รู้สึกมั่นคงในชีวิต (X = 4.31) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณการตัดสินใจซื้อประกันชี วิตกับบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกันใน
จังหวัดอุบลราชธานีดังตารางที่ 3-5 
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 จำกตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ของผูเ้อำประกนัในจงัหวดัอบุลรำชธำน ีทัง้ 7 ด้ำน 

ที่มีระดับกำรตัดสินใจซื้อโดยเรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ 

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ (  = 4.71) ด้ำนบุคลำกร  

(  = 4.18) และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (  = 4.13) 

ตำมล�ำดับ

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตัดสิน

ใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ของผูเ้อำประกนัในจงัหวดัอบุลรำชธำน ีพจิำรณำ

ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (  = 4.15) เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนเรยีงล�ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย 3 ล�ำดบัแรก 

คือต้องกำรควำมมั่นคงให้ตนเองและครอบครัวในอนำคต  

(  = 4.38) มีควำมพอใจที่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (  = 4.32) และซื้อเพรำะ

ต้องกำรให้เกิดควำมสบำยใจและรู ้ สึกมั่นคงในชีวิต  

(  = 4.31) ตำมล�ำดับ

 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณกำรตัดสินใจซื้อ

ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชีวติ จ�ำกดั (มหำชน) 

ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี กำรวิเครำะห์

ถดถอยพหุคูณกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมือง

ไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ของผูเ้อำประกนัในจงัหวดั

อุบลรำชธำนีดังตำรำงที่ 3-5

ตารางที่ 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภำยในตัวแปรตำม (Y) กับตัวแปรอิสระและระหว่ำงตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระและระหว่างตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y - .55** .55** .35** .42** .40** .26** .54** 
X1  - .63** .45** .48** .36** .17** .37** 
X2   - .32** .49** .48** .09* .43** 
X3    - .49** .21** .35** .21** 
X4     - .49** .33** .45** 
X5      - .11** .53** 
X6       - .29** 
X7        - 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชี วิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชี วิต จ ากัด 
(มหาชน) เป็นตัวแปรอิสระ (X) กับการตัดสินใจตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานีเป็น 
ตัวแปรตาม (Y) ดังน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ให้บริการพบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ต้ังแต่ .26 ถึง .55 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ต้ังแต่ .11 ถึง .63 ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันจะต้องมี
ค่าไม่สูงเกินไป (Field 2000) คือ ไม่เกิน .80 เพ่ือ
ป้องกันปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ที่น ามาใช้พยากรณ์ เป็นตัวแปรที่ ดี  สามารถน าไป
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ ดังแสดงตารางที่ 4 
 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเมื่อให้ตัวแปรอิสระ ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ เป็นตัวพยากรณ์ และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Enter (n=371) 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 

ตัวพยากรณ์ VIF B Beta t p 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.94 .21 .24 4.66** .01 
2. ด้านราคา 2.02 .18 .22 4.21** .01 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 1.55 .05 .07 1.06 .10 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.93 -.01 -.02 -.43 .66 
5. ด้านบุคลากร 1.69 .01 .01 .33 .73 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 1.27 .06 .08 1.90* .05 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 1.64 .28 .32 6.59** .01 
Constant = .86 R = .69   R2 = .48   R2

adj = .47 F7,363= 48.04         Sig F = .01 

  

 ** มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .05

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ระหว่ำงปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบั

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) เป็นตัวแปร

อสิระ (X) กบักำรตดัสนิใจตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั

เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันใน

จังหวัดอุบลรำชธำนีเป็น ตัวแปรตำม (Y) ดังนี้

 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำนรำคำด้ำน

ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

บุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้

บรกิำรพบว่ำ ทกุตวัมคีวำมสมัพนัธ์กนัทีร่ะดบั .01 โดยมค่ีำ

สัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์ ตัง้แต่ .26 ถงึ .55 เมือ่พจิำรณำควำม

สัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอสิระด้วยกนั พบว่ำ มค่ีำสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ .11 ถึง .63 ซึ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ตัวแปรพยำกรณ์ด้วยกันจะต้องมีค่ำไม่สูงเกินไป (Field 

2000) คือ ไม่เกิน .80 เพื่อป้องกันปัญหำ Multicollinear-

ity แสดงว่ำตวัแปรอสิระที่น�ำมำใชพ้ยำกรณ์เป็นตัวแปรที่ดี 

สำมำรถน�ำไปวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณได้ ดังแสดงตำรำง 

ที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคุณูเมือ่ให้ตวัแปรอสิระ ผลติภณัฑ์รำคำช่องทำงจดัจ�ำหน่ำย กำรส่งเสรมิกำรตลำดบคุลำกร  

 ลักษณะทำงกำยภำพ กระบวนกำรให้บริกำร เป็นตัวพยำกรณ์ และกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย 

 ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) เป็นตัวแปรตำม โดยใช้วิธี Enter (n=371)
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระและระหว่างตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y - .55** .55** .35** .42** .40** .26** .54** 
X1  - .63** .45** .48** .36** .17** .37** 
X2   - .32** .49** .48** .09* .43** 
X3    - .49** .21** .35** .21** 
X4     - .49** .33** .45** 
X5      - .11** .53** 
X6       - .29** 
X7        - 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชี วิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชี วิต จ ากัด 
(มหาชน) เป็นตัวแปรอิสระ (X) กับการตัดสินใจตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานีเป็น 
ตัวแปรตาม (Y) ดังน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ให้บริการพบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ต้ังแต่ .26 ถึง .55 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ต้ังแต่ .11 ถึง .63 ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันจะต้องมี
ค่าไม่สูงเกินไป (Field 2000) คือ ไม่เกิน .80 เพ่ือ
ป้องกันปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ที่น ามาใช้พยากรณ์ เป็นตัวแปรที่ ดี  สามารถน าไป
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ ดังแสดงตารางที่ 4 
 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเมื่อให้ตัวแปรอิสระ ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ เป็นตัวพยากรณ์ และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Enter (n=371) 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 

ตัวพยากรณ์ VIF B Beta t p 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.94 .21 .24 4.66** .01 
2. ด้านราคา 2.02 .18 .22 4.21** .01 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 1.55 .05 .07 1.06 .10 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.93 -.01 -.02 -.43 .66 
5. ด้านบุคลากร 1.69 .01 .01 .33 .73 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 1.27 .06 .08 1.90* .05 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 1.64 .28 .32 6.59** .01 
Constant = .86 R = .69   R2 = .48   R2

adj = .47 F7,363= 48.04         Sig F = .01 

 ** มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .05

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ กำรวิเครำะห์กำรถดถอย

เชิงพหุคูณ โดยวิธี Enter เพื่อกำรพยำกรณ์กำรตัดสินใจซื้อ

ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) 

ด้วยตัวแปรพยำกรณ์ 7 ตัว คือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ด้ำนรำคำ 

ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดด้ำน

บุคลำกรด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้

บริกำร มีตัวแปรตำม คือ กำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ

บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ค่ำสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอสิระ และตวัแปรตำมมค่ีำเท่ำกบั 

.69 (R = .69) พบว่ำด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำด้ำน ช่องทำง

จัดจ�ำหน่ำยด้ำนกำรส่งเสริมกำร ตลำดด้ำนบุคลำกร ด้ำน

ลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร สำมำรถ

ร่วมกนัพยำกรณ์กำรตดัสินใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืง

ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร้อยละ .47 (R2adj = 

.47)

ตารางที่ 5 กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ เมื่อให้ตัวแปรเป็นอิสระ ผลิตภัณฑ์รำคำช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยกำรส่งเสริมกำรตลำด 

 บุคลำกรลักษณะทำงกำยภำพ กระบวนกำรให้บริกำร เป็นตัวพยำกรณ์ และกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท 

 เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) เป็นตัวแปรตำม โดยใช้วิธี Stepwise (n=371)

7 

 จากตารางที่ 4 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ โดยวิธี Enter เพ่ือการพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยตัวแปรพยากรณ์ 7 ตัว คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาดด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ .69 (R = .69) พบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้าน ช่องทางจัดจ าหน่ายด้านการ
ส่งเสริมการ ตลาดด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ .47 (R2

adj = 
.47) 
 

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เมื่อให้ตัวแปรเป็นอิสระ ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด
บุคลากรลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ เป็นตัวพยากรณ์ และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Stepwise (n=371) 
 

ตัวพยากรณ์ VIF B Beta t p 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

1.73 
1.83 
1.11 

.23 

.18 

.07 

.27 

.23 

.09 

5.42** 
4.53** 
2.46* 

.01 

.01 

.05 
4. ด้านกระบวนการให้บริการ 135 .28 .31 7.23** .01 
Constant = .91 R = .69            R2 = .48    R2

adj = .47               F4,366= 83.48              Sig F = .05 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพ่ือการพยากรณ์ปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อประกันชี วิตกับบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด้วยตัวแปรอิสระ 
7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการให้บริการ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ
ประกันชี วิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชี วิต จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการสามารถ
ร่วมกันท านายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 47 
(R2adj = .47) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .69 (R = .69) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 371 คน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง 
จ านวน 202 คน (ร้อยละ 54.40) โดยมีอายุ 31 -40 ปี 
และอายุ 41-50 ปี จ านวนเท่ากันคือ 103 คน (ร้อยละ 
27.80) สถานภาพการสมรส จ านวน 249 คน (ร้อยละ 
67.10) อาชีพรับราชการ จ านวน 152 คน (ร้อยละ 
41.00) รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 
192 คน (ร้อยละ 51.80) การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 229 คน (ร้อยละ 61.70) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชี วิตกับบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้เอาประกัน
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 

 ** มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่มีระดับ .05
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 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ถดถอย

พหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อกำรพยำกรณ์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ 

ผลิตภัณฑ์รำคำ ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด 

บุคลำกร ลักษณะทำงกำยภำพ กระบวนกำรให้บริกำร 

ตัวแปรตำม คือ กำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมือง

ไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) พบว่ำ ด้ำนผลติภณัฑ์ ด้ำน

รำคำ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรให้

บริกำรสำมำรถร่วมกันท�ำนำยกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร้อยละ 

47 (R2adj = .47) มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ำกับ .69 (R = .69)

สรุปผลการวิจัย

 จำกผูต้อบแบบสอบถำมทัง้หมด 371 คน จ�ำแนก

ตำมปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 202 

คน (ร้อยละ 54.40) โดยมีอำยุ 31-40 ปี และอำยุ 41-50 

ปี จ�ำนวนเท่ำกันคือ 103 คน (ร้อยละ 27.80) สถำนภำพ

กำรสมรส จ�ำนวน 249 คน (ร้อยละ 67.10) อำชีพรับ

รำชกำร จ�ำนวน 152 คน (ร้อยละ 41.00) รำยได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บำท จ�ำนวน 192 คน (ร้อยละ 51.80)  

กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีจ�ำนวน 229 คน (ร้อยละ 61.70) 

ตำมล�ำดับ

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัด

อุบลรำชธำนี พบว่ำ

 1. ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ผู้เอำประกันที่ซื้อประกัน

ชวีติกบับรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ให้ควำม

ส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญักบั ตวัแทนบรษิทั

ประกนัชวีติมบีคุลกิด ีมคีวำมสภุำพ อ่อนน้อม มคีวำมรอบรู้

และให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน มีควำมจริงใจและซื่อสัตย์ต่อ

ผูเ้อำประกนั สำมำรถให้ค�ำปรกึษำได้อย่ำงรวดเรว็ พนกังำน

ให้บริกำรในส�ำนักงำนมีควำมกระตือรือร้นเอำใจใส่ให้

บริกำร และตัวแทนบริษัทประกันชีวิตมีควำมห่วงใย เอำใจ

ใส่ผู้เอำประกันอย่ำงสม�่ำเสมอ ตำมล�ำดับ

 2. ปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ ผูเ้อำประกนั

ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ให้ควำมส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญั

กับ ภำยในส�ำนักงำนมีควำมสะอำดเรียบร้อย มีอุปกรณ์

ส�ำนักงำนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร มีท�ำเล

ที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร ภำยในส�ำนักงำนมี

ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกชัดเจน และมีสถำนที่จอดรถที่

เหมำะสมเพียงพอต่อกำรให้บริกำร ตำมล�ำดับ

 3. ปัจจยัด้ำนกระบวนกำรให้บรกิำร ผูเ้อำประกนั

ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ให้ควำมส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญั

กบั มรีะบบกำรให้บรกิำรทีส่ะดวกและรวดเรว็ มบีรกิำรหลงั

กำรขำยที่ดีจำกบริษัท/ตัวแทน กำรสมัครซื้อกรมธรรม์ง่ำย 

ไม่ยุ ่งยำก กำรอนุมัติกรมธรรม์และกำรส่งมอบรวดเร็ว  

และมีขั้นตอนกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนไม่ยุ ่งยำก  

ตำมล�ำดับ

 4. ปัจจยัด้ำนรำคำ ผูเ้อำประกนัทีซ่ือ้ประกนัชวีติ

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ให ้

ควำมส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญักบั มเีงือ่นไข

กำรช�ำระเบ้ียประกันชีวิตได้หลำยรูปแบบ เช่น รำยเดือน, 

สำมเดือน, หกเดือน รำยปี, หรือช�ำระครั้งเดียว สำมำรถตัด

บัญชีค่ำเบ้ียประกันผ่ำนธนำคำรได้ อัตรำเบ้ียประกันชีวิต

สอดคล้องกับรำยได้ผู้เอำประกัน อัตรำเบี้ยประกันสัญญำ

เพิ่มเติมสุขภำพมีควำมเหมำะสมกับควำมคุ้มครอง อัตรำ

เบี้ยสัญญำเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุมีควำมเหมำะสมกับ

ควำมคุม้ครอง และสำมำรถตดับญัชค่ีำเบีย้ประกนัผ่ำนบตัร

เครดิตได้ ตำมล�ำดับ

 5. ปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ์ ผูเ้อำประกนัทีซ่ือ้ประกนั

ชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) ให้ควำม

ส�ำคัญอยู่ในระดับมำก โดยให้ควำมส�ำคัญกับ ชื่อเสียงของ

บริษัทประกันชีวิตเป็นของคนไทย นโยบำยของบริษัท

ชดัเจนและโปร่งใส ผลประโยชน์สงูทีไ่ด้รบัจำกกรมธรรม์ รปู

แบบของกรมธรรม์มีหลำกหลำย ระยะเวลำกรมธรรม์มีให้

เลือกหลำกหลำย และเงื่อนไขกำรจ่ำยผลประโยชน์จำก

กรมธรรม์ ตำมล�ำดับ

 6. ปัจจยัด้ำนช่องทำงจดัจ�ำหน่ำย ผู้เอำประกนัที่

ซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ให้ควำมส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญั

กบั กำรซือ้กรมธรรม์สำมำรถตดิต่อกบัตวัแทนบรษิทัประกนั

ชีวิตได ้สะดวก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีสำขำ 

จ�ำนวนมำก ครอบคลมุทกุพืน้ที ่มศีนูย์ผู้เอำประกันสัมพันธ์

ไว้บริกำร กำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ำนธนำคำรต่ำง ๆ 

ได้ กำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ำนนำยหน้ำประกันชีวิต 

(Broker) และกำรซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติผ่ำนตวัแทนขำย

ทำงโทรศัพท์ ตำมล�ำดับ
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 7. ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด ผูเ้อำประกนั

ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ให้ควำมส�ำคญัอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส�ำคญั

กับ บริษัทมีกำรสมัครโดยไม่ต้องตรวจสุขภำพ บริษัทมีกำร

เข้ำร่วมกิจกรรม Smile club เช่น กิจกรรมด�ำน�้ำ ตกปลำ 

บริษัทมกีำรสะสมคะแนนกำรช�ำระเบีย้ประกนั บรษิทัมขีอง

ที่ระลึกหรอืของสมนำคณุเมื่อซื้อกรมธรรม์ บริษทัมสี่วนลด

เบีย้ประกนัพิเศษเมือ่ซือ้กรมธรรม์ บรษิทัมขีองสมนำคณุใน

เทศกำลพิเศษต่ำงๆ และบริษัทมีกำรช่วยเหลือสังคม เช่น 

มอบทุนกำรศึกษำ สร้ำงอำคำรเรียน ตำมล�ำดับ

 กำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัด

อบุลรำชธำน ีจำกกำรศกึษำกำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบั

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของ ผู้เอำ

ประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี ภำพรวมให้ควำมส�ำคัญอยู่

ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงล�ำดับค่ำเฉล่ีย

จำกมำกไปหำน้อย คือ ต้องกำรควำมม่ันคงให้ตนเองและ

ครอบครวัในอนำคต มคีวำมพอใจทีไ่ด้รบัสทิธปิระโยชน์จำก

บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั ซือ้เพรำะต้องกำรให้เกดิ

ควำมสบำยใจและรูส้กึมัน่คงในชวีติ ซ้ือเพรำะมผีลประโยชน์

ดีเหมำะสมเมื่อเทียบกับค่ำเบ้ียประกัน ต้องกำรควำม

คุ้มครองและรักษำพยำบำลเม่ือเจ็บไข้ รับทรำบข้อมูลจำก

ตัวแทนประกันชีวิตท่ีเข้ำมำชักชวน ซ้ือแบบกรมธรรม์ตำม

ควำมต้องกำรของตนเอง ต้องกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำง

ภำษีและต้องกำรเงินสะสมไว้ใช้หลังเกษียณ ก่อนตัดสินใจ

ซื้อกรมธรรม์ ท่ำนได้ศึกษำข้อมูลจำกเพื่อนหรือญำติ และ

ก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ท่ำนได้ศึกษำข้อมูลจำกส่ือ

โฆษณำต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้เอำ

ประกนัในจงัหวดัอบุลรำชธำน ีผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอย

เชงิพหคุณู  โดยวธิ ีEnter เพือ่กำรพยำกรณ์กำรตดัสนิใจซือ้

ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) 

ด้วยตัวแปรพยำกรณ์ 7 ตัว คือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 

ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  

ด ้ำนบุคลำกร ด ้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด ้ำน

กระบวนกำรให้บริกำร มีตัวแปรตำม คือ กำรตัดสินใจ 

ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตำม มีค่ำเท่ำกับ .69 (R = .69) พบว่ำ  

ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำง

กำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร สำมำรถร่วมกัน

พยำกรณ์กำรตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร้อยละ .47 (R2
adj

 = .47) 

 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคูุณ โดยวธิ ีStepwise 

เพื่อกำรพยำกรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) 

ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงจัด

จ�ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด บุคลำกร ลักษณะทำง

กำยภำพ กระบวนกำรให ้บริกำร ตัวแปรตำม คือ  

กำรตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด (มหำชน) พบว่ำ ด ้ำนผลิตภัณฑ์ ด ้ำนรำคำ  

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 

สำมำรถร่วมกันท�ำนำยกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร้อยละ 47 

(R2
adj

 = .47) มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ำกับ .69 (R = .69)

 ผลกำรวเิครำะห์กำรเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อกำรตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกัน

ชีวติ จ�ำกดั (มหำชน) ของผู้เอำประกนัในจงัหวดัอบุลรำชธำนี

 1. เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสินใจ

ซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) จ�ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มี

เพศต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใน

ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ  

เพศต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และ

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ไม่แตกต่ำงกัน

 2. เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสินใจ

ซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) จ�ำแนกตำมอำยุ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่

มีอำยุต่ำงกัน พิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน และรำยด้ำน ด้ำนรำคำ และด้ำน

ลักษณะทำงกำยภำพมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน  

 3. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำแนกตำมสถำนภำพกำร

สมรส พบว่ำ ผู้เอำประกันที่มีสถำนภำพกำรสมรสแตกต่ำง

กนั มกีำรพจิำรณำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจในภำพ

รวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
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 4. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย 

ประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำแนกตำมอำชพี พบว่ำ ผูเ้อำ

ประกันที่มีกลุ่มอำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรพิจำรณำปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจในภำพรวมแตกต่ำงกนั และรำยด้ำน 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่ำงกัน 

 5. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกนัชวีติ จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำแนกตำมรำยได้ต่อเดอืน พบ

ว่ำผู้เอำประกันที่มีรำยได้แตกต่ำงกัน มีกำรพิจำรณำปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในภำพรวมแตกต่ำงกัน และ 

รำยด้ำน ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน อย่ำงม ี

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 6. กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้เอำ

ประกนัทีม่รีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนั มกีำรพจิำรณำปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในภำพรวมแตกต่ำงกัน และ 

รำยด้ำน ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพแตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี ผลกำร

วิจัยมีประเด็นที่น่ำสนใจควรแก่กำรน�ำมำอภิปรำย ดังนี้

 1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือประกัน

ชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของ 

ผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี  

  1.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) มีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก  

จำกผลกำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลของผู ้ เอำประกันที่ตอบ

แบบสอบถำม ผู ้เอำประกันพิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรตัดสินใจ คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตเป็น 

ของคนไทย นโยบำยของบริษัทชัดเจนและโปร่งใส ผล

ประโยชน์สงูทีไ่ด้รบัจำกกรมธรรม์ ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยั

ของ อสุมำน ฮะบบีรุรำห์มำน และคนอืน่ๆ (2556) ได้ศึกษำ

เรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจในกำรเลอืกท�ำประกนัชวีติ

กับบริษัท กรุงไทย แอกซำ จ�ำกัด (มหำชน) ในเขตเทศบำล

นครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสม

ทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์และด้ำนรำคำ มีควำมส�ำคัญ

อยู่ในเกณฑ์ระดับมำก

  1.2 ด้ำนรำคำ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัย

ด้ำนรำคำเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ม ี

ควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก จำกผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูลของผู้เอำประกันที่ตอบแบบสอบถำม ผู้เอำ

ประกันพิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ คือ  

มีเงื่อนไขกำรช�ำระเบี้ยประกันชีวิตได้หลำยรูปแบบ เช่น  

รำยเดือน, สำมเดือน, หกเดือน รำยปี, หรือช�ำระครั้งเดียว 

สำมำรถตัดบัญชีค่ำเบี้ยประกันผ่ำนธนำคำรได้ อัตรำเบี้ย

ประกันชีวิตสอดคล้องกับรำยได้ผู้เอำประกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับ กุลวีณ์ ศรีเอี่ยมกุล และรุจำภำ แพ่งเกษร (2557) ได้

ศึกษำเรื่อง ควำมไว้วำงใจในกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัท AIA ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 

ปัจจัยทำงด้ำนรำคำให้ควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจอยู่ใน

ระดับมำก

  1.3 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ จำกผลกำร 

วิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพเป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจ

อยูใ่นระดบัมำก จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูของผู้เอำประกนั

ทีต่อบแบบสอบถำม ผูเ้อำประกนัพจิำรณำปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อกำรตัดสินใจ คือ ภำยในส�ำนักงำนมีควำมสะอำด

เรยีบร้อย มอีปุกรณ์ส�ำนกังำนทีท่นัสมยั และเพยีงพอต่อกำร

ให้บริกำร มีท�ำเล ที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้บริกำร 

ซึง่สอดคล้องกบั    กลุวณ์ี ศรเีอีย่มกลุ และรจุำภำ แพ่งเกษร 

(2557) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมไว้วำงใจในกำรซื้อกรมธรรม์

ประกนัชวีติบรษิทั AIA ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหำนคร 

พบว่ำปัจจยัทำงด้ำนลักษณะทำงกำยภำพให้ควำมส�ำคัญต่อ

กำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก

  1.4 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรเป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) มำกทีส่ดุ จำกผลกำรวเิครำะห์

ข้อมูลของผู้เอำประกันที่ตอบแบบสอบถำม ผู้เอำประกัน

พิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ คือ มีระบบกำร

ให้บรกิำรทีส่ะดวกและรวดเรว็ มบีรกิำรหลังกำรขำยทีด่จีำก



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 256056

บริษัท/ตัวแทน กำรสมัครซ้ือกรมธรรม์ง่ำย ไม่ยุ ่งยำก  

ซึ่งสอดคล้องกับ อุสมำน ฮะบีบุรรำห์มำน และคนอื่นๆ 

(2556) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร

เลือกท�ำประกันชีวิตกับบริษัท กรุงไทย แอกซำ จ�ำกัด 

(มหำชน) ในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  

พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกท�ำประกัน

ชีวิตกับบริษัท กรุงไทยแอกซำ จ�ำกัด (มหำชน) ในเขต

เทศบำลนครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับ

กำรตัดสินใจอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจฯ ในด้ำนผลิตภัณฑ์ (รูปแบบ

กรมธรรม์) ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท�ำประกัน  

ด้ำนชื่อเสียงและควำมมั่นคง ด้ำนกำรให้บริกำรตัวแทน 

ขำยประกัน และด้ำนวิธีกำรช�ำระเบี้ยประกัน 

 2. ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ำกัด กับปัจจัยส่วนบุคคล ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้เอำประกัน

ที่มีอำยุ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำ ต่ำงกัน 

พิจำรณำถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซ้ือประกนัชวีติ

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ด้ำน

ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรให้บริกำร รำคำ และลักษณะทำง

กำยภำพ แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุสมำน ฮะบีบุรรำห์มำน และ 

คนอื่นๆ (2556) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ในกำรเลอืกท�ำประกนัชวีติกบับรษิทั กรงุไทย แอกซำ จ�ำกดั 

(มหำชน) ในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  

พบว่ำ เพศ อำยุ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และประวัติกำรมี 

โรคประจ�ำตัวที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ในกำรเลือกท�ำประกันแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนวุฒิกำรศึกษำ และอำชีพ ที่แตกต่ำง

กนั มปัีจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจในกำรเลอืกท�ำประกนัโดย

ภำพรวมทีแ่ตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดับ .05 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เพ็ญนภำ ณ พัทลุง (2555) ได้

ท�ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอำประกันในเขตจังหวัดชลบุรี 

พบว่ำ 1) ผู้เอำประกันที่มีอำยุและรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน 

จะให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำน

ผลิตภัณฑ์ ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด

แตกต่ำงกัน สำมำรถยอมรับสมมติฐำนได้ ส่วนปัจจัยด้ำน

รำคำ ผู ้เอำประกันที่มีอำยุและรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน  

ให้ควำมส�ำคัญไม่แตกต่ำงกัน ปฏิเสธสมมติฐำน 2) ผู้เอำ

ประกันที่มีสถำนภำพต่ำงกัน จะให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์และด้ำนกำร 

ส่งเสริมกำรตลำดแตกต่ำงกัน ยอมรับสมมติฐำน แต่ให ้

ควำมส�ำคญักบัปัจจยัด้ำนรำคำและช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย 

ไม่แตกต่ำงกนั ปฏเิสธสมมตฐิำน สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

วำทิณี ศิริเบ็ญนรัต (2557) ได้ท�ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มี

ผลต่อกำรตัดสินใจท�ำประกันชีวิต บริษัท กรุไทย-แอกซ่ำ

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ของผู้ใช้บริกำรธนำคำร 

กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในเขตเพชรบุรี พบว่ำ กำรเปรียบ

เทียบระดับกำรตัดสินใจท�ำประกันชีวิตของ บริษัท  

กรุไทย-แอกซ่ำประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำแนกตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ ผู ้เอำประกันที่มี เพศ อำยุ 

สถำนภำพ อำชพี มรีะดบักำรตดัสินใจท�ำประกนัชวีติไม่แตก

ต่ำงกัน ส�ำหรับผู้เอำประกันที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน  

มรีะดบักำรตดัสนิใจท�ำประกนัชวีติด้ำนผลติภณัฑ์ แตกต่ำง

กัน นอกจำกนี้ผู้เอำประกันที่มีรำยได้ต่ำงกันมีระดับกำร

ตัดสินใจท�ำประกันชีวิต ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรต่ำงกัน 

และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรำพร วิไลเลิศ (2557)  

ได้ท�ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิใจซื้อประกัน

สุขภำพของผู้เอำประกันในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนอำยุ ด้ำนระดับกำรศึกษำ และด้ำน

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจ 

ซือ้ประกนัสขุภำพของผูเ้อำประกนัในเขตกรงุเทพมหำนคร 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรและปัจจยัอืน่ๆ 

ซึ่งประกอบด้วย ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 

ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำ  

มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันสุขภำพของ 

ผู้เอำประกันในเขตกรุงเทพมหำนคร

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรประยุกต์ใช้ ดังนี้  

 1. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ผู้เอำประกันพิจำรณำ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท

เมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) คอื ชือ่เสยีงของบรษิทั

ประกันชีวิตเป็นของคนไทย นโยบำยของบริษัทชัดเจนและ

โปร่งใส ผลประโยชน์สูงที่ได้รับจำกกรมธรรม์ ดังนั้น บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ควรรักษำชื่อเสียง

ของบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทย มีนโยบำยกำร
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ด�ำเนินงำนที่ชัดเจน และควรกำรเพิ่มผลประโยชน์และ 

ผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจำกกรมธรรม์ให้มำกยิง่ขึน้ เพือ่เป็นกำร

สร้ำงควำมเชื่อมันให้กับผู้เอำประกัน 

 2. ปัจจัยด้ำนรำคำ ผู้เอำประกันพิจำรณำปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมือง

ไทยประกนัชวีติ จ�ำกดั (มหำชน) คอื มเีงือ่นไขกำรช�ำระเบีย้

ประกันชีวิตได้หลำยรูปแบบ เช่น รำยเดือน, สำมเดือน,  

หกเดือน รำยปี, หรือช�ำระครั้งเดียว สำมำรถตัดบัญชี 

ค่ำเบี้ยประกันผ่ำนธนำคำรได้ อัตรำเบ้ียประกันชีวิต

สอดคล้องกับรำยได้ผู้เอำประกัน ดังน้ัน บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ควรเพิ่มเงื่อนไขในกำรช�ำระ

เบี้ยประกันชีวิตให ้ มีรูปแบบเพิ่มมำกขึ้น และเพิ่ม 

ช่องทำงกำรช�ำระเบ้ียประกัน เช่น จ่ำยผ่ำนตู ้ ATM  

เครื่องรูดบัตรเคลื่อนท่ี หรือจ่ำยผ่ำนร้ำนสะดวกซ้ือ เช่น  

เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อสร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วให้กับ 

ผู ้ เอำประกันมำกขึ้น นอกจำกนี้ผู ้ เอำประกันที่มีอำย ุ

แตกต่ำงกนั พจิำรณำปัจจยัด้ำนรำคำแตกต่ำงกนั จงึควรให้

ควำมส�ำคัญกับอำยุของผู้เอำประกัน โดยกำรก�ำหนดอัตรำ

เบี้ยประกันชีวิตที่สอดคล้องกับอำยุของผู้เอำประกันด้วย

 3. ปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ ผูเ้อำประกนั

พิจำรณำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบั

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) คือ ภำยใน

ส�ำนกังำนมคีวำมสะอำดเรยีบร้อย มอีปุกรณ์ส�ำนกังำนทีท่นั

สมัย และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร มีท�ำเล ที่ตั้งสะดวกใน

กำรเดนิทำงมำใช้บรกิำร ดงันัน้ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 

จ�ำกดั (มหำชน) ควรพจิำณำเลอืกท�ำเลทีต่ัง้ในกำรเพิม่สำขำ

ของบริษัท ให้มีท�ำเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในกำรเดินทำงมำใช้

บรกิำร มกีำรรกัษำควำมสะอำดภำยในส�ำนกังำนให้สะอำด

เรียบร้อยอยู่เสมอ และควรมีกำรปรับปรุงระบบกำรให้

บริกำรโดยกำรน�ำเอำอุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำ

ช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ ผู้เอำประกันที่มีอำยุ รำยได้ต่อเดือน และระดับ

กำรศกึษำ แตกต่ำงกนั กนั พจิำรณำปัจจยัด้ำนลกัษณะทำง

กำยภำพแตกต่ำงกัน จึงควรให้ควำมส�ำคัญกับผู้เอำประกัน

ที่มีอำยุ รำยได้ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน 

เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของผู ้เอำประกัน  

โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

 4. ปัจจยัด้ำนกระบวนกำรให้บรกิำร ผูเ้อำประกนั

พิจำรณำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซ้ือประกนัชวีติกบั

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) คือ มีระบบ

กำรให้บริกำรที่สะดวกและรวดเร็ว มีบริกำรหลังกำรขำยที่

ดีจำกบริษัท/ตัวแทน กำรสมัครซื้อกรมธรรม์ง่ำย ไม่ยุ่งยำก 

ดังนั้น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ควรมี

กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรที่มีอยู่ให้ดีมำกขึ้นกว่ำเดิม 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรหลังกำรขำยเพิ่มมำกขึ้น 

และควรมีกำรเพิ่มวิธีกำรสมัครซ้ือกรมธรรม์ให้มีขึ้น เช่น 

กำรกรอกใบค�ำขอสมัครเอำประกันด้วยใบค�ำขออิเล็กทรอ

นคิส์ เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัผู้เอำประกนัและ

รักษำผู้เอำประกันให้คงอยู่กับบริษัทต่อไป และควรมีกำร

เพิ่มวิธีกำรสมัครซื้อกรมธรรม์ให้มีขึ้น นอกจำกนี้ผู ้เอำ

ประกันที่มีอำชีพแตกต ่ำงกัน พิจำรณำป ัจจัยด ้ำน

กระบวนกำรให้บรกิำรแตกต่ำงกนั จงึควรให้ควำมส�ำคญักบั

อำชีพของผู้เอำประกัน เพรำะว่ำผู้เอำประกันแต่ละอำชีพ

นั้นย่อมต้องกำรกระบวนกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน มีกำร

สมัครซื้อกรมธรรม์ที่ยำกง่ำยแตกต่ำงกันด้วย

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 จำกผลกำรวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

ซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 

(มหำชน) ของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตเพิ่มของผู้เอำประกันในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 2. แรงจงูใจกำรสมคัรเป็นตวัแทนขำยประกนัชวีติ

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. กำรศกึษำขวญัและก�ำลังใจในกำรขำยประกนั

ชีวิตของตัวแทนในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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