56

บทที่ 5
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษา เรื่ อง เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยด้านประชากรที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยการตลาดด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 อายุระหว่าง
31 – 40 ปี ร้อยละ 40.5 การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 64.8 มีสถานภาพการสมรสแล้ว ร้อย
ละ 56.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.3 และมีสมาชิกใน
ครอบครัว 3 คน ร้อยละ 53.8
5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ
ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตบริ ษทั อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ บริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่ า ประกันชี วิต จากัด คิดเป็ นร้อยละ 26.9 มีเหตุผลที่ตดั สิ นใจทาประกันชี วิต คือ ญาติพี่น้อง/
ชักชวน มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 รองลงมาคือ บริ ษทั ประกันชี วิต คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ส่ วน
ใหญ่ทาประกันชี วติ แบบคุม้ ครองชีวิตและอุบตั ิเหตุ มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือ แบบ
คุม้ ครองชีวติ และรักษาสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 25.2 โดยชาระค่าเบี้ยประกันโดยชาระแบบรายปี มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ ชาระแบบราย 3 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 32.4 ชาระแบบราย 6
เดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.4 และช าระแบบรายเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.7 และชาเบี้ ย ประกันชี วิต
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ 400,000 บาท ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 30.1
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5.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชี วติ ของลูกค้ า ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้า ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มีดงั นี้
ปั จจัยด้านสิ นค้าและบริ การ พบว่า ลู กค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับชื่ อเสี ยงของบริ ษ ทั
เป็ นอันดับแรกในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาของเบี้ยประกันเหมาะสมกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด
ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ลู ก ค้าส่ วนใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ กับ บริ ษ ัท ที่ มี
สานักงาน/สาขา ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ทาง
ออนไลน์ ทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับตัวแทนที่ มีความ
ตั้งใจและพร้อมที่จะให้การบริ การก่อนและหลังการขายอย่างเต็มที่
5.4 การทดสอบสมติฐาน
สมมติฐานที่ 1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยคะแนนการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชี วิต ของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี One-Way
ANOVA
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ
ระดับ สถานะ รายได้ สมาชิก
ของลูกค้ าในเขต
เพศ
อายุ
การ
ภาพ เฉลี่ยต่อ
ใน
กรุ งเทพมหานคร
ศึกษา สมรส เดือน ครอบค
รัว
1.เพื่อสร้างหลักประกันใน
0.000* 0.216 0.000* 0.038* 0.001* 0.368
ชีวติ
2.เพื่อเป็ นทางเลือกในการออม
0.078 0.016* 0.675 0.167 0.089
0.123
เงิน
3.เพื่อการป้ องกันและลดความ
0.026* 0.010* 0.079 0.568 0.012* 0.486
เสี่ ยง
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ 1.) ด้านเพศที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านเพื่อสร้าง
หลักประกันในชีวติ และเพื่อการป้ องกันและลดความเสี่ ยง
2.) ด้ า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านเพื่อสร้ างหลักประกันในชี วิต และเพื่อเป็ นทางเลื อกในการ
ออมเงิน
3.) ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านเพื่อสร้างหลักประกันในชีวติ
4.) ด้ า นสถานภาพสมรส มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านเพื่อสร้างหลักประกันในชีวติ
5.) ด้า นรายได้เฉลี่ ย นต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของลู ก ค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านเพื่ อสร้ างหลักประกันในชี วิต และเพื่ อการป้ องกันและลด
ความเสี่ ยง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่ วนลักษณะทางประชากาศาสตร์ จานวนสมาชิ กในครอบครัวที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของของลูกค้าในเขต กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยคะแนนการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชี วิตของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้ วยวิธี OneWay ANOVA
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ
ด้าน
ด้านช่องทาง
ด้านการ
ของลูกค้ าในเขต
ผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
การจัด
ส่ งเสริ มการ
กรุ งเทพมหานคร
และบริ การ
จาหน่าย
ขาย
1.เพื่อสร้างหลักประกันในชี วติ
0.001*
0.025*
0.001*
0.000*
2.เพื่อเป็ นทางเลือกในการออม
0.016*
0.002*
0.000*
0.000*
เงิน
3.เพื่อการป้ องกันและลดความ
0.000*
0.038*
0.040*
0.010*
เสี่ ยง
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ตของของลู ก ค้าในเขต กรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกัน ในด้านเพื่ อสร้ า ง
หลักประกันในชี วิต เพื่อเป็ นทางเลือกในการออมเงิน และเพื่อการป้ องกันและลดความเสี่ ยง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.5 อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.87 อายุระหว่าง
31 – 40 ปี ร้อยละ 48.07 การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.20 มีสถานภาพการสมรสแล้ว
ร้อยละ 54.73 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และมีสมาชิ กในครอบครัว 3
คน ร้อยละ 36.47 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา ศรี หมอก (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกท าประกันชี วิตของพนัก งานธนาคารในจังหวัดชัยนาท” พบว่า พนัก งาน
ธนาคารในจังหวัดชัยนาทที่เลื อกทาประกันชี วิต พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 70.59 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 44.71 มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 72.94 มีจานวนผูอ้ ยู่ในอุปการะเลี้ ยงดู 2
คนร้อยละ 42.35 มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 35.29 และผลการศึกษาของศิริลกั ษณ์
แซ่ โค้ว (2557) ที่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 55.8
และ 44.3 ตามล าดับ มี อายุระหว่าง 26 – 30 ปี มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.5 รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 31 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 64.8 มี ส ถานภาพสมรส มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.8 และมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนระหว่า ง
10,000 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.3
ด้านข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต พบว่า ซื้ อเพื่อเป็ นหลักประกันในชี วิต ร้ อยละ
45.13 รองลงมาคือ ซื้ อเพื่อเป็ นทางเลื อกในการออม และเพื่อป้ องกันและลดความเสี่ ยง คิดเป็ นร้อย
ละ 30.87 และ 24.00 ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา ศรี หมอก (2549) สาหรับ
เหตุผลที่ กลุ่ มตัวอย่าง เลื อกทาประกันชี วิตส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญว่าเป็ นการสร้ างหลักประกัน
ความมัน่ คงให้แก่ชีวิตและครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือต้องการออมเพื่ออนาคต ต้องการความ
คุม้ ครองที่มนั่ คง เชื่ อมัน่ ในความมัน่ คงของบริ ษทั และเบี้ยประกันสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้า ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1.) ปั จจัยด้านสิ นค้าและบริ การ พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับ ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นอันดับ แรกในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต 2.) ปั จจัยด้านราคา พบว่า
ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับราคาของเบี้ยประกันเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด
3.) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับบริ ษทั ที่มีสานักงาน/
สาขา ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมีช่องทางการจัดจาหน่ ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ทางออนไลน์
ทางโทรศัพท์ เป็ นต้น และ 4.) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับตัวแทนที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้การบริ การก่อนและหลังการขายอย่างเต็มที่ สอดคล้อง
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กับ ผลการศึ ก ษาของศิ ริล ัก ษณ์ แซ่ โค้ว (2557) ที่ พ บว่า พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน ให้ ค วามส าคัญ
โดยรวม ในระดับสาคัญมากถึงมากที่สุด ในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติ ด้านเบี้ยประกันและ
เงื่อนไขการชาระเงิน และด้านผลประโยชน์และความคุม้ ครอง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมแล้วส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของของลูกค้าในเขต กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านเพื่อสร้ าง
หลักประกันในชี วิต เพื่อเป็ นทางเลือกในการออมเงิน และเพื่อการป้ องกันและลดความเสี่ ยง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิ ริลกั ษณ์ แซ่ โค้ว (2557) ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ และระดับของทัศนคติเกี่ ยวกับการทาประกัน
ชี วิต ส่ งผลต่อระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วิต ด้านเบี้ ยประกัน
และเงื่อนไขการชาระเงิน และด้านผลประโยชน์และความคุม้ ครอง ในแต่ละด้านแตกต่างกัน
5.6 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. บริ ษทั ควรพัฒนาตัวแทนของบริ ษทั ตามความคาดหวังของลูกค้า และให้ความสาคัญกับ
การเป็ นมืออาชี พของตัวแทน และฝึ กอบรมให้ตวั แทนมี ความรู ้ ในสิ นค้าของบริ ษทั ให้มากยิ่งขึ้ น
และสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จประกัน ดังนั้น
การพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการทางตลาดให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าจะทาให้ท้ งั ตัวแทน และบริ ษทั เองสามารถประสบผลสาเร็ จได้
5.7 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาทัศนคติต่อการทาประกันเพิ่มเติม เพื่อประเมิน
แนวคิดของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีต่อการประกันชีวติ
2. ควรเพิ่มพื้นที่ในการศึกษา และจานวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลายหลาย
มากขึ้น

