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ไทย อยู่ในระดบัเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าภาพลกัษณ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์ และรองลงมาดา้นองคก์ร/บริษทั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีให้ความส าคญัมาก
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ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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Abstract 
The purposes of this research were to (1) study the buying behavior of consumer to life 

insurance in Thailand; (2) study the corporate image of life insurance business in Thailand; (3) 
study the consumer perception factors on corporate image of life insurance business in Thailand; 
and (4) analyze the relevance between personal factors and perception factors with corporate image 
of life insurance business in Thailand. This research was quantitative research. The data were 
collected by questionnaire from 1,200 life insurance customers in Thailand. Data analysis used 
were percentage, mean, standard deviation, Pearson Correlation Coefficient, t-test, and F-test. The 
results showed that most respondents were female, aged between 33-40 years, single and with 
bachelor degree. A majority of them were employee with an average monthly income between 
10,001-25,000 Baht and monthly expend less than 10,000 Baht. 

The most respondents choose life insurance was stability security for family life and 
themselves. Most brought life insurance through life insurance personal selling and themselves 
decision. Prefer to buy life insurance policies in the form of savings and lifelong, coverage for more 
than 20 years, payment about 15,001-30,000 Baht per year, bbeneficiaries are parents.  And the 
most choose AIA Life Insurance Company. 

The respondents agreed with the overall corporate image to life insurance business in 
Thailand. The highest mean was the product factor and secondly was the organization / company 
factor. The consumer perception factors on corporate image of life insurance business in Thailand 
was at a high level. The most important factor was technique factor and secondly was mental 
readiness factor. However, the relationship between consumer perception factors and perceived 
corporate image of life insurance business in Thailand was the same direction with a moderate 
statistical significance. 

 
Keywords:  Corporate image, Life insurance, Thailand 
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รายการตาราง (ต่อ)  
ตารางที่                หน้า 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
ปัจจุบนัสถานการณ์เศรษฐกิจมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและ

ชีวิตจึงเป็นส่ิงส าคัญ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องพบความเส่ียงภัยต่างๆ อย่างมากมาย           
อนัได้แก่ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ภยัท่ีเกิดกับสุขภาพ จากเหตุความเส่ียง
ดงักล่าวส่งผลให้บริษทัประกนัชีวิตและบริษทัประกนัวินาศภยัเขา้มามีบทบาทต่อความมัน่คงดา้น
ชีวติและทรัพยสิ์น ช่วยลดความเส่ียงต่างๆ ธุรกิจประกนัชีวติไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 
3 ไตรมาส ปี 2560 (มกราคม-กนัยายน) มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจ านวน 440,707.18 ลา้นบาท อตัรา
การเติบโตร้อยละ 6.39 ดงัตารางท่ี 1.1 
ตาราง 1.1 แสดงเบ้ียประกนัภยัรับรวม 3 ไตรมาส ปี 2560 (มกราคม-กนัยายน) 

   หน่วย:ลา้นบาท / อตัราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

เบีย้ประกนัภัยรับ ม.ค. – ก.ย. 

2556 2557 2558 2559 2560 

เบ้ียประกนัภยัรับปีแรก 
% การเติบโต 

69,649.6 
20.0 

80,421.3 
15.5 

85,716.8 
6.6 

83,035.7 
-3.1 

75,974.0 
-8.5 

เบ้ียประกนัภยัรับปีต่ออาย ุ
% การเติบโต 

212,159.2 
12.2 

243,297.1 
14.7 

268,184.8 
10.2 

294,993.3 
10.0 

317,174.9 
7.52 

อตัราความคงอยู ่ 86 86 83 83 84 

เบ้ียประกนัภยัรับจ่ายคร้ัง
เดียว 
% การเติบโต 

42,171.1 
35.0 

49,968.7 
18.5 

37,001.6 
-26.0 

36,227.5 
-2.1 

47,558.3 
31.28 

รวม 
% กำรเติบโต 

323,979.9 
16.4 

373,687.1 
15.3 

390,903.1 
4.6 

414,256.5 
6.0 

440,707.2 
6.4 

ท่ีมา วารสารประกนัชีวติ ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 156 เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2560 

 



2 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภนัภยั (คปภ.) ไดจ้ดัท า
แผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการมุ่งเน้น
ให้ “ระบบประกนัภยัไทยเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากประชาชน” ทั้งน้ีได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มศกัยภาพอุตสาหกรรมประกนัภยั เพื่อให้บริษทัประกนัภยัมีความ
มั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเป็นท่ีเช่ือมั่นไวว้างใจของ
ประชาชน โดยการเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกนัภยั 
ยกระดบัพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกนัภยั 
           ในปัจจุบนัถือไดว้า่ธุรกิจประกนัภยั ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากคนส่วนใหญ่เร่ิม
ให้ความสนใจในเร่ืองการเพิ่มและซ้ือสวสัดิการต่างๆให้กบัตวัเองและคนในครอบครัว เม่ืออุปสงค์
มีเพิ่มสูงข้ึน ความตอ้งการขายของบริษทัประกนัภยัก็เร่ิมมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ต่างก็งดัของดี
ของเด็ดท่ีบริษทัสามารถท่ีจะยื่นให้แก่ผูท่ี้ต้องการช้ือ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ อนัน ามาสู่ความพึงพอใจ นอกจากน้ีแลว้ดว้ยระยะเวลาของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีเวลานาน
ประกอบกับค่าเบ้ียประกันภยั ท าให้ลูกค้าจ าเป็นจะต้องมีข้อมูลมากเพียงพอท่ีจะประกอบการ
ตดัสินใจช้ือ และธุรกิจประกนัภยัตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ความเช่ือถือขององคก์รให้น่าเช่ือถือ เพื่อเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจประกนัภยั และน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน    
 ดังนั้ นเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ให้ มีความย ัง่ยืน เป็นท่ีน่าเช่ือถือแก่ประชาชน
ภายในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาภาพลกัษณ์และการรับรู้ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัภยั จะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดส้ าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีมี
ความเหมาะสมกบัธุรกิจประกันภยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชน เพื่อส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ช่วยลดความเส่ียงภยัต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
   1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย 
   3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย 
   4. เพื่อวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กับ
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย 
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ประโยชน์ของกำรวจัิย 
       ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ     
         1. ธุรกิจประกนัภยัสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ใหเ้ป็นระบบ การบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีใหก้บัองคก์รได ้
         2. ธุรกิจประกนัภยัสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่ เพื่อรับมือกบัการแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนั และใช้เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาดา้นต่างๆ ของธุรกิจประกนัภยัได ้
 3. ธุรกิจประกนัภยัสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัองคก์รได ้

4. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ดา้นการส่งเสริมหรือการพฒันาธุรกิจประกนัภยัให้มีการพฒันาภาพลกัษณ์ ตลอดจนสามารถน า
ผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของการพฒันาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกนัภยัมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ บุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการประกนัชีวติ  
2. ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา เลือกจากประชากร โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และใชจ้  านวน 

1,200 คน 
3. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 

          ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
          ตวัแปรตาม คือ ภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต 

4. สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้ิจยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 4 ภูมิภาค ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ภาคใต ้  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  

5. ระยะเวลาในการศึกษา 9 เดือน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
       การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลรับส่ิงเร้าต่างๆ ของธุรกิจประกันภัยผ่านทาง
ประสาทสัมผสัแลว้ตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นออกมา จากความรู้สึก ความเช่ือ เเละทศันคติ ซ่ึงบุคคล
จะแปลผลจากส่ิงเร้าท่ีได้สัมผสัให้มีความหมายมากยิ่งข้ึน โดยการใช้ประสบการณ์ในอดีต ช่วย
แปลความหมายของส่ิงนั้นออกมาเป็นความคิด ความรู้ และความเขา้ใจหรือการกระท า 

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจหรือองคร์วมของความเช่ือและความประทบัใจ 
ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อธุรกิจประกันภัย อาจได้มาจากทั้ งประสบการณ์ตรง  และ
ประสบการณ์ทางอ้อมของตัวเขาเอง ประกอบด้วย ด้านองค์กร/บริษัท ด้านการบริการ ด้าน
บุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 
         ประกนัภยั หมายถึง  วิธีการเฉล่ียความเสียหาย หรือการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับบุคคลหน่ึงเเละบุคคลอ่ืนๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเเละให้พ้นจากความเสียหาย          
(กมลภทัร นิยมนา, 2554) ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีจะเนน้เฉพาะการประกนัชีวติ 
 ธุรกิจประกนัภยั หมายถึง กิจการท่ีด าเนินการ เก่ียวกบัการเฉล่ียความเสียหาย หรือการ
กระจายความเส่ียง เก่ียวกบัตวับุคคล ทรัพยสิ์น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวติ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเทคนิค 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ ดา้นประสบการณ์ในอดีต ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และดา้นวฒันธรรม
และสังคม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค หมายถึง ลกัษณะต่างๆ ของธุรกิจประกนัภยัท่ีน าเสนอ
หรือสภาพความเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัได้และ
ส่งผลต่อการพิจารณาในการรับรู้ของผู ้บริโภคแต่ละคน เช่น ขั้นตอนการซ้ือ ช่ือเสียงธุรกิจ
ประกันภัย ระบบเทคโนโลยี ความครบถ้วนของข้อมูล การแสดงความน่าเช่ือถือของธุรกิจ
ประกนัภยั เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นความพร้อมของจิตใจ หมายถึง สภาวะของจิตใจ ทศันคติท่ีมี
ต่อสภาวะความพร้อมท่ีจะรับรู้ของบุคคล เช่น ความเข้าใจในระบบการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกนัภยั การตดัสินใจซ้ือ การเรียนรู้ การเปรียบเทียบ การน าขอ้มูลไปใช ้เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นประสบการณ์ในอดีต หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บหรือสัมผสั
มา ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคคาดเดาและคาดหวงัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือส่ิงท่ีเขาตอ้งการ เช่น ประสบการณ์ใน
การซ้ือ การรับรู้ขอัมูลข่าวสาร การแนะน าจากผูมี้อิทธิพล ความสามารถในการเขา้ถึง การมีขอ้มูลท่ี
เพียงพอ เป็นตน้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึก ทศันคติ และสภาวะ
จิตใจของผูบ้ริโภคในช่วงขณะนั้นท่ีมีต่อธุรกิจประกนัภยั เช่น การน าเสนอท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
ความรู้สึกต่อคุณภาพสินคา้ ความคุม้ค่า การส่งผลต่อชีวติความเป็นอยู ่เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านวฒันธรรมและสังคม หมายถึง บทบาท สถานะ และความ
เป็นอยูข่องผูบ้ริโภค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและสังคม เช่น ศาสนา ประเพณี รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ การมีส่วนร่วมของบุคลในสังคม ความเช่ือและค่านิยม เป็นตน้ 

 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดต่้อเดือน  

ภำพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 

1.  ดา้นองคก์ร/บริษทั 

2.  ดา้นการบริการ 

3.  ดา้นบุคลากร 

4.  ดา้นการบริหารจดัการ 

5.  ดา้นผลิตภณัฑ์ 

6.  ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม   

7.  ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรรับรู้ 

1. ปัจจยัดา้นเทคนิค                           

2. ปัจจยัดา้นความพร้อมของจิตใจ 

3. ประจยัดา้นประสบการณ์ในอดีต  

4. ปัจจยัดา้นอารมณ์และความรู้สึก  

5. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสังคม 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองภาพลกัษณ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการรับรู้ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัชีวิต 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ความเช่ือ ความรู้สึกหรือความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ
คน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์จากการสังเกต การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป หรืออีก
ความหมายหน่ึงซ่ึง เสรี วงศ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ขอ้เท็จจริงบวกกบั
การประเมินส่วนตัว แล้วกลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลและยากท่ีจะ
เปล่ียนแปลง 
      ประเภทของภาพลกัษณ์ ในเชิงประชาสัมพนัธ์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ภาพลกัษณ์ขององค์กรหรือภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) ซ่ึงวิรัช 
ลภิรัตนกุล (2540) ไดอ้ธิบายวา่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมี
ต่อองคก์รแห่งใดแห่งหน่ึง ไม่วา่จะดา้นการจดัการองคก์ร การจดัการผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(2) ภาพลักษณ์ของสถาบัน (Institution Image) คือ ภาพท่ี เกิด ข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อสถาบันหรือองค์กรเพียงอย่างเดียวไม่รวมตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการ
สะทอ้นถึงการบริหารจดัการทั้งระบบ ไดแ้ก่ การจดัการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นตน้ 

(3) ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product / Service Image) คือ ภาพท่ี
เกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ ไม่รวมถึงตวัองคก์รหรือบริษทั 

(4) ภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ (Brand Image) เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชน
ท่ีมีต่อผลิตภณัฑย์ีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง ท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้นอยูเ่หนือคู่แข่งขนั 
  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 
องคป์ระกอบเชิงรับรู้ องคป์ระกอบเชิงความรู้ องคป์ระกอบเชิงความรู้สึก และองคป์ระกอบเชิงการ
กระท าตามแนวคิดของ Kenneth (1975 อา้งใน คทยัวรรณ เทียมเสม, 2548) องคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน
น้ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่อาจแบ่งแยกได ้คือ  
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(1) องคป์ระกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดจ้ากการ
สังเกต โดยตรงแล้วน าส่ิงนั้ นไปสู่การรับรู้ ส่ิงท่ีถูกรับรู้น้ีอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ 
ความคิด หรือ ส่ิงของต่างๆ ซ่ึงเป็นภาพแรกโดยผา่นการรับรู้   

(2) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับ 
ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสังเกตและรับรู้  

(3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกผกูพนั ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ  

(4) องค์ประกอบเชิงการกระท า (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือ
เจตนาท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัตอบโตส่ิ้งเร้า โดยเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ
เชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระท าน้ีจะผสมผสานกนัเป็นภาพท่ีบุคคลได้
ประสบการณ์ ดงันั้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของธุรกิจจึงสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงกวา่
ลูกคา้เป้าหมายแต่ละรายจะเปล่ียนฐานะมาเป็นลูกคา้นั้นจะผา่นการรับรู้(Perception) จนเกิดความรู้
(Knowledge) และความรู้สึก (Affection) ท่ี ดี ต่อผลิตภัณฑ์และองค์การธุรกิจ จนกระทั่งเกิด
พฤติกรรมการซ้ือ (Buying) ของบริโภคในท่ีสุด  
 ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Image) เป็นการประสมประสานหลายส่ิงเขา้ด้วยกัน
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ความเล่ือมใสศรัทธา ภาพลกัษณ์องคก์รจึงประกอบดว้ย 

(1) ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร (CEO/Management) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชนทั้ งด้านความเก่ง ความดีมีจริยธรรม สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ น าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จ 

(2) ภาพลกัษณ์ของพนักงาน (Staff) พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรตอ้งท าให้
บุคคลภายในและภายนอกรับรู้ไดว้่าพนกังานมีความเป็นมืออาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความจริงใจ มี
วญิญาณของการบริการ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  

(3) ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ (Product/Service) องค์กรตอ้งด าเนินการให้
สินคา้และบริการมีคุณภาพคุม้ค่ากับราคา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กบัสาธารณชน ช่วยรักษา
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

(4) ภาพลักษณ์ของวิธีการด าเนินงาน (Management/Style) การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ือสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย ช่วยเสริมสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ เนน้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูล้งทุน ผูบ้ริโภค ผูถื้อหุ้น พนกังาน รวมทั้ง
สังคม 
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(5) ภาพลกัษณ์ของบรรยากาศขององค์กร (Atmosphere) เป็นทุกส่วนขององค์กร
รวมกนัเป็นส่ิงแวดลอ้ม เช่น อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ การตอ้นรับตั้งแต่รับบริการจนขั้นตอน
สุดทา้ยของการใหบ้ริการ 

(6) ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ในส านกังาน (Material) ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ส านกังาน โตะ๊ เกา้อ้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดอกไมป้ระดบั ส่ิงตกแต่ง ฯลฯ  

(7) ภาพลักษณ์ของวฒันธรรมองค์กร (Culture) เป็นค่านิยมการท างาน วิธีการ
ท างาน แนวทางหรือนโยบายขององคก์ร ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

(8) ภาพลักษณ์ทางสังคม (Social) เป็นการท ากิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจาก
ภาระหนา้ท่ีหลกัขององคก์ร เป็นการแสดงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม หรือประเทศชาติ 
  กาญจนาภรณ์ บุญเกิด และคณะ (2559) ไดศึ้กษาการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัไทย
ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ความส าคญัภาพลกัษณ์
องค์กรดา้นการด าเนินธุรกิจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตมากท่ีสุด หากธุรกิจด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความซ่ือสัตย ์เคารพกฎหมายจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

พงศธร พึ่งเนตร์ (2557) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์การบริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบวา่ภาพรวมของภาพลกัษณ์การบริการของโรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัดี มี
ค่าสูงสุดคือภาพลกัษณ์ดา้นการเขา้ถึงบริการไดท้นัที รองลงมาคือภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจ ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ด้านท าเลท่ีตั้ ง สภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีและดา้นราคา 

ณฐัพล ชวนสมสุข (2553) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการของลูกค้าธนาคาร โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าผูใ้ช้บริการของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยด์า้นการติดต่อลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
ต าแหน่งในตลาด ดา้นค าแนะน า ดา้นการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ ดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคมและ
ด้านราคา ส่วนภาพลกัษณ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัภาพลกัษณ์สถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ ด้านต าแหน่งในตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการติดต่อลูกค้า ด้านการ
ขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ และดา้นราคา ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชยมี์
ค่าเฉล่ียมากกวา่ภาพลกัษณ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเพียง 1 ดา้น คือ ดา้นการติดต่อลูกคา้ ในขณะท่ี
ภาพลกัษณ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีค่าเฉล่ียมากกว่าภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชย ์5 ดา้น คือ ดา้น
ค าแนะน า ด้านการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ ด้านต าแหน่งในตลาด ดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคม 
และดา้นราคา 
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2. แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองการรับรู้ 
การรับรู้ หมายถึง  การเลือกข้อมูลข่าวสารของบุคคล จนเกิดเป็นภาพรวมต่อสินค้า

(ประกนัภยั/วนิาศภยั) ซ่ึงการเลือกของผูบ้ริโภค มีปัจจยัประสบการณ์ส่วนตวั ความเช่ือ ทศันคติเขา้
มาเก่ียวขอ้ง โดยผูช้ื้อประกนัภยั/วินาศภยัจะรับรู้ถึงตราสินคา้ในภาพรวมท่ีเกิดจากความรู้สึก ความ
เช่ือ เเละทศันคติของตวัลูกคา้ (วริิยา สาโรจน,์ 2543) 
  การรับรู้ หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) ประมวล(Organize) เเละ
ตีความ (Interpret) ส่ิงเร้าจนเกิดเป็นภาพรวมของส่ิงนั้นๆ การรับรู้ของผูบ้ริโภคเเต่ละคนจึงเเตกต่าง
กนั เน่ืองจากการเลือกรับรู้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ค่านิยม ความคาดหวงัของผูช้ื้อเป็นส าคญั ดงันั้น
เเมใ้นสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเขา้มาเหมือนกนั ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ท่ีเเตกต่างกนั  

กระบวนการรับรู้ของปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1) การเลือกรับ รู้ (Perceptual Selection) เป็นกระบวนการเเรกของการรับ รู้ 

ผูบ้ริโภคจะเลือกดูในส่ิงท่ีตนเองสนใจ เเละสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ โดย
ผูบ้ริโภคจะเลือกรับข่าวสารจากพื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychological Set) 2 ขั้นตอน คือ 1. การ
เปิดรับ (Exposure) ผูบ้ริโภคจะเปิดรับต่อส่ิงเร้าหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความสนใจเเละความเก่ียวพนั
ต่อส่ิงเร้าของผูบ้ริโภค เเละ 2. ความสนใจ (Attention) ผูบ้ริโภคจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ
เเละตอบสนองความตอ้งการของตน  

(2) การเลือกประมวลข้อมูล  (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคจดักลุ่มข่าวสารจากแหล่งต่างๆ จนเกิดเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ โดยการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
ของสินคา้ไม่วา่จะเป็นโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ราคาสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุกลิกลกัษณะ
ของสินคา้ เเละอ่ืนๆ จนเกิดเป็นภาพรวมของสินคา้ท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภค  

(3) ก าร เลื อ ก ตี ค ว าม  (Perceptual interpretation) เป็ น ขั้ น ตอน สุ ดท้ ายข อ ง
กระบวนการรับรู้ เเบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเลือกตีความโดยจดัประเภท (Categorization) ซ่ึง
ช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพ ประเภทท่ี 2 คือ การเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้า 2 ตวั เช่น การเลือกตีความระหวา่งราคาเเละคุณภาพ โดยผูบ้ริโภคมกัจะตีความว่า
สินคา้ราคาสูง มกัจะมีคุณภาพดี หรือ สินคา้ราคาไม่สูงมกัจะมีคุณภาพต ่า เป็นตน้ เเละนอกจากน้ี
การตีความการรับรู้ยงัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ (วริิยา สาโรจน์, 2543) 

ช่องทางการส่ือสารเพื่อการรับรู้   
 การส่ือสารข้อมูลข่าวสารเพื่ อส ร้างการรับรู้  และความเข้าใจมีช่องทางท่ี

หลากหลาย ไดแ้ก่  
การส่ือสารการรับรู้ผ่านทางอารมณ์ เป็นการรับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

 การส่ือสารการรับรู้ผา่นลกัษณะของบุคคลท่ีจะตอ้งอาศยัขอ้มูลประกอบกนั 
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 การส่ือสารการรับรู้ผา่นลกัษณะทางกายภาพ พฤติกรรมเเละค าบอกเล่า  
 การส่ือสารการรับรู้ผา่นภาพจน์ของกลุ่มบุคคล คือ การมโนภาพหรือมโนคติของ

ส่ิงต่างๆ ตามท่ีบุคคลไดรั้บรู้เป็นภาพท่ีอยูใ่นความคิดหรือจินตนาการของบุคคลเเละบุคคลสามารถ
บอกลกัษณะขอกภาพเหล่านั้นใหผู้อ่ื้นทราบดว้ย  

 ช่องทางการส่ือสารท่ีผูส่้งสารส่งไปยงัผูรั้บสาร ไดแ้ก่  
- ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือท่ีมีมาเนินนานจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้แก่ หนังสือพิมพ ์

นิตยสาร ใบปลิว แผน่พบั เป็นตน้ 
- ส่ือกระจายเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุภาพยนตร์ 
- ส่ืออินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ ไลน์ อินสตราแกรม เป็นตน้ 
- ส่ือเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ รถแห่ 
- ส่ือกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายรอรถประจ าทาง 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้   
การรับรู้และการกระท า ท่ีเกิดจากการรับรู้จะไดผ้ลกระทบมาจากปัจจยัทางกายภาพและ

ปัจจยัทางความคิด ซ่ึงสามารถจดัเป็นกลุ่ม (Solomon, 2012) ไดด้งัน้ี  
1. ปัจจยัดา้นเทคนิค (Techniques Factors) เป็นลกัษณะต่างๆ ของวตัถุท่ีน าเสนอหรือสภาพ

ความเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ไม่ใช่เป็นการตีความของส่ิงนั้น หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
สามารถสัมผสัได้และส่งผลต่อการพิจารณาในการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคน ปัจจยัด้านเทคนิค
ทางดา้นกายภาพจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาภาพลกัษณ์ ราคา และคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
บริการไดม้ากกว่าปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นกายภาพ เช่น ราคาหรือภาพลกัษณ์ขององคก์ร การตกแต่งร้าน 
บรรยากาศภายในร้าน 

2. ความพร้อมด้านจิตใจของผู ้บ ริโภค (Mental Readiness of Consumers to Perceive) 
หมายถึง สภาวะของจิตใจ ทศันคติท่ีมีต่อสภาวะความพร้อมท่ีจะรับรู้ของบุคคล เป็นสภาพภายใน
จิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการรับรู้ เม่ือผูบ้ริโภคมีความพร้อมทางจิตใจ ก็จะสามารถเปิดรับขอ้มูล
และก่อใหเ้กิดการรับรู้ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

2.1 ความมัน่คงของการรับรู้ (Perceptual Fixation) เป็นแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อการรับรู้ของส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เปล่ียนแปลง ผูบ้ริโภคมีความโน้มเอียงท่ีจะคาดหวงัไวล่้วงหน้า
เก่ียวกบัตวักระตุน้ท่ีมีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มและมกัจะคงไวซ่ึ้งผลกระทบของตวักระตุน้ตลอดเวลา 
ความมัน่คงของการรับรู้จะแสดงออกได้ โดยผูบ้ริโภคซ่ึงมีการรับรู้ถึงภาพพจน์ท่ีมีคุณภาพของ
องคก์รได ้แมใ้นขณะท่ีขอ้มูลสะสมเก่ียวกบัองคก์รไดผ้า่นพน้ไปแลว้ก็ตาม นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัมี
แนวโน้มท่ีจะต่อต้านการเปล่ียนแปลงภาพพจน์ท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ ถึงแมส้ภาพแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงก็ยงัคงมีความเช่ือมัน่ต่อส่ิงนั้นไม่เปล่ียนแปลง หากธุรกิจสามารถท าให้ผูบ้ริโภคมี
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ความมัน่คงต่อภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัหน่ึงได ้เขาก็จะไม่เปล่ียนแปลงง่ายๆ เง่ือนไขของความ
มัน่คงคือ ตราบใดท่ีผูบ้ริโภคยงัไดรั้บการตอบสนองจากปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขของความมัน่คงเขาก็จะ
ยงัคงอยูก่บัธุรกิจต่อไป ถา้ปัจจยัต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจจะส่งผลใหค้วามมัน่คงเปล่ียนแปลงไปดว้ย        

2.2 นิสัยการรับรู้ (Perceptual Habit) เป็นพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคแต่ละ
คนท่ีด าเนินมาในรูปแบบเดิมๆ การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบเป็นนิสัยท่ีแน่นอน เราทุกคนต่าง
เป็นผูส้ร้างนิสัยใหเ้กิดข้ึนและรับรู้ไดถึ้งนิสัยนั้น บุคคลจะท าลายการรับรู้อนัเก่าไดเ้พียงวิธีเดียว คือ 
เม่ือใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคมีพลงัในการจดัการรูปแบบการรับรู้อนัเก่าข้ึนมาใหม่เท่านั้น การท่ีผูบ้ริโภค
มีความพร้อมในการเปิดรับขอ้มูล ตลอดจนการศึกษาถึงนิสัยการรับรู้และน ามาเป็นประเด็นในการ
พฒันาขอ้มูลและใช้เป็นตวักระตุน้การเปิดรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค ก็จะสามารถสร้างการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน 

2.3 ความระมดัระวงัและความมัน่ใจในการรับรู้ (Confident and Caution) ความ
ระมดัระวงั หรือความมัน่ใจของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคด้วย ผูบ้ริโภคท่ีมีความ
มัน่ใจจะมีแนวโน้มสามารถจดัการกับสถานการณ์ท่ีซับซ้อนได้ดีกว่า และจะเห็นส่ิงท่ีชอบได ้
รวมทั้งการแจง้รายละเอียดไดดี้กว่า ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีความระมดัระวงัจะใช้เวลานานกว่าในการ
พิจารณาสถานการณ์ แต่จะมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความถูกตอ้งมากกว่า ฉะนั้นผูบ้ริโภคท่ีมีความ
มัน่ใจจะตดัสินใจไดร้วดเร็ว ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นแบบผูร้ะมดัระวงัจะใช้เวลาในการตดัสินใจ
นานกวา่ หรือผูท่ี้มีความมัน่ใจตวัเองสูงจะมีแนวโนม้ท่ีสามารถรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีซบัซ้อนไดเ้ร็ว
กวา่ จะรับรู้และตดัสินใจไดเ้ร็วกวา่ 

  2.4 ความตั้งใจรับรู้ (Attention) ก่อนท่ีจะมีการรับรู้เกิดข้ึนความตั้งใจของผูบ้ริโภค
จะต้องมัน่คงเสียก่อน ถ้าผูบ้ริโภคไม่มีความตั้งใจท่ีจะสนใจต่อตวักระตุน้ ผูบ้ริโภคก็จะไม่เกิด
ความรู้อนัน าไปสู่การรับรู้ได้ ความตั้งใจของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะส่งผลต่อการรับรู้ของตนเอง 
ความตั้งใจข้ึนอยูก่บัสมาธิของแต่ละบุคคลในขณะนั้น ถา้บุคคลมีความตั้งใจและมีสมาธิอยูก่บัส่ิงท่ี
ท าก็สามารถรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองท่ีท าอยูไ่ดง่้ายข้ึน                   

2.5 โครงสร้างของจิตใจและความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ (Mental Set) โครงสร้างของ
จิตใจและความคิดท่ีมีต่อการรับรู้จะสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัจิตใจ ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้คือ แนวโน้ม
ของบุคคล หรือความพร้อมท่ีจะไดต้อบโตต่้อตวักระตุน้ท่ีจะผา่นเขา้มาถา้บุคคลมีความพร้อมของ
จิตใจในการรับรู้ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ท่ีรวดเร็ว จิตใจมีความพร้อมและไม่มีปัญหาใดๆ มารบกวน
กบัจะรับรู้ไดง่้ายและรวดเร็ว แต่หากผูบ้ริโภคมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ไม่ดีขององค์กร
หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ก็จะก่อใหเ้กิดความกงัวลในจิตใจ ก็จะหยดุพฤติกรรมต่างๆ และปิดกั้นการรับรู้                    

2.6 ความคุ้นเคยต่อส่ิงท่ีได้รับรู้ (Familiarity) ความคุ้นเคยต่อส่ิงท่ีได้รับรู้จะ
หมายถึงรูปแบบ ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บรู้มาก่อนท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ในปัจจุบนั ถา้ส่ิงท่ีรับรู้
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เป็นเร่ืองท่ีเคยประสบมาก่อน ผูบ้ริโภคก็จะมีการแสดงออกต่อตวักระตุน้นั้นไดง่้าย หากผูบ้ริโภคมี
ความคุน้เคยกบัส่ิงใดมาก่อนก็จะเปิดรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นไดเ้ร็วกวา่                    

2.7 การคาดหวงัจากการรับรู้ (Expectation) การคาดหวงัในการรับรู้เป็นประเภท
หน่ึงของโครงสร้างทางจิตใจ ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ และมีความสัมพนัธ์อยา่งมากต่อการรับรู้ของ
บุคคล เหตุท่ีความคาดหวงัมีผลต่อการรับรู้ก็เพราะบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีเขาคาดว่าจะ
ไดรั้บ ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะคาดหวงัในส่ิงท่ีเขาตอ้งการซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือก
ท่ีจะรับรู้ โดยผูบ้ริโภคจะคาดหวงัและเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดหายไปของขอ้มูลท่ีเขาไดรั้บ 

3. ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค (Past Experience of the Consumer) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้
มีการรับรู้ในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา และการคาดหวงั
ของบุคคลก็จะมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นกนั การท่ีผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้อยา่งไรใน
ปัจจุบนัก็ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตวักระตุน้นั้น รวมทั้งการคาดหวงัของผูบ้ริโภค
ดว้ย  ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคคาดเดาและคาดหวงัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือส่ิง
ท่ีเขาตอ้งการ ผูบ้ริโภคจึงใช้เวลาไม่นานในการใช้งานหรือใชบ้ริการท่ีใกลเ้คียงกบับริการการท่ีใช้
อยูห่รือบริการท่ีเคยใช้ก่อนหนา้ การท่ีผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์ก็จะ
เปิดรับขอ้มูลไดง่้าย ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีก็จะปฎิเสธขอ้มูลเหล่านั้น 
ท าใหต้อ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือในการสนบัสนุนสร้างความน่าเช่ือถือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้   

4. อารมณ์ของผูบ้ริโภค (Mood) หมายถึง ความรู้สึก ทศันคติในปัจจุบนั และสภาวะของ
จิตใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีต่างมีความส าคญัต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ถา้ผูบ้ริโภคมีอารมณ์ดี
ในขณะท่ีมีตวักระตุน้ทางตลาดเขา้มา ผูบ้ริโภคก็จะมีแนวโนม้ถูกชกัชวนหรือการท าให้ยอมรับได้
ง่าย ดงันั้นจึงควรจะตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัดา้นอารมณ์ในการเสนอใหใ้ชบ้ริการ คือ ผูบ้ริโภคนั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะถูกน าเสนอสินคา้ใหย้อมรับหรือไม่ สภาวะอารมณ์ของผูบ้ริโภคเป็นสภาพจิตใจ 
อารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติในเวลานั้นๆ ของผูบ้ริโภคว่ามีความพร้อมต่อการรับรู้ขอ้มูลมาก
นอ้ยเพียงใด อารมณ์ท่ีไม่ปกติจะมีผลทางลบต่อการรับรู้ อารมณ์อาจท าใหส้มาธิในการรับรู้ดอ้ยลง 

5. ปัจจยัการรับรู้ของผูบ้ริโภคด้านวฒันธรรมและสังคม (Social and Culture Factors of 
Consumer Perception) ผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะการคิดและการตดัสินใจดา้นต่างๆ ตามแนวทางท่ีถูก
ปลูกฝังจากวฒันธรรมและสังคมของตน ผูบ้ริโภคจะมีวิธีการรับรู้  ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยั               
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม บทบาทของบุคคลแต่ละคนหรือความเขา้ใจในตนเองใน
สังคม เช่น ชั้นทางสังคม หรือสถานภาพ และวฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีมีอยูจ่ะมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ รวมทั้งวิธีการท่ีพนักงานพยายามจะขายผลิตภณัฑ์ให้กบับุคคลด้วย ส่ิง
ส าคญัมากท่ีสุดก็คือ การเขา้ใจปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะได้
สามารถปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบับุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พีระ คงคาวทูิร (2558) ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ซ่ึงพบวา่ 
ผูบ้ริโภครายย่อย ท่ีมีประกนัภยัรถยนต์อยู่ก่อนแลว้ มีความรู้อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงเก่ียวกบัช่อง
ทางการช้ือประกนั ผา่นตวัแทนประกนัภยั มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่อนขา้งสูงเก่ียวกบัความ
คุม้ครอง ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุ และประโยชน์จากการประกนัภยัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง เก่ียวกับการรับทราบข่าวสารจากการโฆษณา การ
รับทราบเก่ียวกบัช่องทางการช้ือประกนัภยัผา่นธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ีมีความรู้วา่สามารถหา
ช้ือประกนัภยัจากห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ ทางออนไลน์(เวบ็ไซต์) และจากการประชาสัมพนัธ์จาก
ภาครัฐ  
 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัการประกันชีวติ 
 การประกนัภยั หมายถึง วธีิการเฉล่ียความเสียหาย หรือการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับบุคคลหน่ึงเเละบุคคลอ่ืนๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเเละให้พ้นจากความเสียหาย         
(กมลภัทร นิยมนา, 2554) โดยการประกันภัยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผูรั้บประกันภัย ผูเ้อา
ประกนัภยั และผูรั้บผลประโยชน์  
 การประกนัชีวิต หมายถึง การประกนัความเสียหายและความสูญเสีย อนัเกิดแก่บุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคล โดยจะมีความคุม้ครองต่างๆ ตามกรรมธรรม์ท่ีผูช้ื้อไดเ้ลือกตามความ
ตอ้งการของแต่ละคน เช่น การประกนัสุขภาพ การประกนัอุบติัเหตุ การสูญเสียอวยัวะ การประกนั
ทุพพลภาพ เป็นตน้ 

การประกนัชีวติ แยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ประเภทสามญั เป็นการประกันชีวิตท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้ งแต่ 
50,000 บาทข้ึนไป เหมาะส าหรับผูท่ี้มีรายไดป้านกลางข้ึนไป ในการพิจารณารับประกนัชีวิตอาจจะ
มีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และมีการช าระเบ้ีย
ประกนัภยัเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 
 2. ประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกนัชีวิตท่ีมีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัต ่า โดยทัว่ไป
ตั้ งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะส าหรับผู ้ท่ี มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต ่ า การช าระเบ้ีย
ประกนัภยัจะช าระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ ฉะนั้นจึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถา้ผูเ้อา
ประกนัภยัเสียชีวิตดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ตามธรรมชาติ บริษทัจะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้ แต่
จะคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระมาแลว้ทั้งหมด 
 3. ประเภทกลุ่ม เป็นการประกนัชีวิตท่ีกรมธรรมห์น่ึงจะมีผูเ้อาประกนัชีวติร่วมกนัตั้งแต่ 5 
คนข้ึนไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษทั ในการพิจารณารับประกนัอาจจะมีการตรวจ
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สุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทั การประกนัชีวิตกลุ่มน้ีอตัราเบ้ียประกนั
ชีวติจะต ่ากวา่ประเภทสามญัและประเภทอุตสาหกรรม 
 แบบของการประกนัชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลกัษณะความคุม้ครองและ
ผลประโยชน์แตกต่างกนัออกไปแบบการประกนัชีวติพื้นฐานมีอยู ่4 แบบ คือ 
 1. แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผูเ้อาประกันภัย
เสียชีวิตเม่ือใดในขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั บริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ให้แก่ผูรั้บประโยชน์ วตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ของการประกนัภยัแบบน้ีเพื่อจดัหาเงินทุนส าหรับจุน
เจือ บุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะเม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวติ หรือเพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการเจบ็ป่วย
คร้ังสุดทา้ยและค่าท าศพ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหต้กเป็นภาระของคนอ่ืน 
 2. แบบสะสมทรัพย ์เป็นการประกนัชีวิตท่ีบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู ้
เอาประกนัภยั เม่ือมีชีวติอยูค่รบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกนัภยั ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์เม่ือผู ้
เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกัน ภัย การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็น
ส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนท่ีผู ้เอา
ประกนัภยัไดรั้บคืนเม่ือสัญญาครบก าหนด 
 3. แบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู ้รับ
ประโยชน์เม่ือผูเ้อา ประกันภยัเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการ
เสียชีวติก่อนวยัอนัสมควร การประกนัชีวติแบบน้ีไม่มีส่วนของการออมทรัพย ์เบ้ียประกนัภยัจึงต ่า
กวา่แบบอ่ืน ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนใหห้ากผูเ้อาประกนัภยัอยูจ่นครบก าหนดสัญญา 
 4. แบบเงินได้ประจ า เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษทัประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหน่ึง
เท่ากนัอยา่งสม ่าเสมอ ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทุกเดือน นบัแต่ผูเ้อาประกนัภยัเกษียณอายุ หรือมีอายุ
ครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นตน้ไป แลว้แต่เง่ือนไขในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับระยะเวลาการ
จ่ายเงินไดป้ระจ าน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีจะเลือกซ้ือ 
   
 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ชนารัตน์ เชรษฐศิริ (2558) ศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวติพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ท าประกนัชีวิตกบับริษทัอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั โดยเลือกซ้ือประกนั
ชีวิตผ่านนายหน้าขายประกนั เลือกท าประกนัแบบตลอดชีพโดยตนเองเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ถือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตจ านวน 1 กรมธรรม ์เลือกท าประกนัชีวิตท่ีให้ระยะเวลามากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
จ านวนเบ้ียประกนัท่ีช าระต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท มีค่าเบ้ียประกนัชีวติท่ีไม่ใช่แบบบ านาญของ
ตวัผูมี้เงินไดเ้อง โดยน ามาหักลดหยอ่นไดต้ามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรมธรรมป์ระกนั
ชีวติท่ีน ามาหกัลดหยอ่นไดต้อ้งมีก าหนดเวลาตั้งแต่ 5 ปี การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีมี
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นัยส าคญัทางสถิติ พบว่า จ  านวนบุตร รายได้ ระดับการศึกษา ปัจจยัรายจ่าย อาชีพ และปัจจยั
ประกนัชีวิตมีความคุม้ครองและระยะเวลาผูกพนัท่ีเหมาะสมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการ
ตดัสินใจท าประกนัชีวิต โดยจากการศึกษาถึงสาเหตุและอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
พบว่า บริษัทประกันชีวิตและตวัแทน มีความน่าเช่ือถือ กลุ่มตวัอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต ด้านบริษัทประกันชีวิตและตวัแทน มีความ
น่าเช่ือถือ เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าประกนัชีวิตพบวา่ ประกนัชีวิตเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติ ครอบครัว และคนท่ีอยูใ่นอุปการะ 

อรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิต กรณีศึกษาลูกค้า
ธนาคารธนชาติในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี พบว่าพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตส่วน
ใหญ่มีการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตวัแทนประกันชีวิต เหตุผลท่ีซ้ือเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้กับครอบครัวด้วยแบบประกนัคุ้มครองชีวิต (รายได้) ในวงเงินทุนประกนัระหว่าง 100,000-
500,000 บาท และตนเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท าประกนัชีวิต
จากพนกังานธนาคารและตวัแทนประกนัชีวิต ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกันชีวิต พบว่าผูซ้ื้อประกันชีวิตท่ีมีอายุมากกว่าจะมีความน่าจะเป็นในการซ้ือประกนัชีวิต
มากกว่าผูท่ี้มีอายุน้อยกวา่ และผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมากกว่าจะมีความน่าจะเป็นในการซ้ือประกนั
ชีวิตมากกว่าผู ้ท่ี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเรียงจากล าดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากต่อระยะเวลาในการคุม้ครองการจ่ายเบ้ีย
ประกนั การมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติก่อนตดัสินใจท าประกนัชีวติ ดา้น
ราคาให้ความส าคัญมากต่อจ านวนเบ้ียประกันท่ีจ่ายต่องวด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้
ความส าคญัมากต่อความสะดวกในการติดต่อผ่านธนาคารมากกว่าผ่านตวัแทนบริษัทประกัน 
รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัของบริษทัผา่นส่ือต่างๆ ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้
ระดับความส าคญัมากต่อเงินปันผลและเงินคืนระหว่างปี ด้านบุคลากรให้ความส าคญัมากต่อ
ความสามารถของตวัแทนประกันในการอธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขก่อนการตดัสินใจท า
ประกนัชีวิต ดา้นลกัษณะทางกายภาพให้ความส าคญัมากต่อความมีช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวิต
เน่ืองจากลูกคา้จะเลือกบริษทัประกนัชีวติท่ีมีช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและความมัน่คงเป็นอนัดบัแรก 
และด้านกระบวนการให้ความส าคญัมากต่อกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ี
จะตอ้งมีความสะดวกรวดเร็ว 

ณัฐกมล  ศานติมงคลวิทย ์และณกมล  จนัทร์สม (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการ
ระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอย่างละเอียดถูกตอ้งครบถว้นในกรมธรรม์มากท่ีสุด ตามมา
ดว้ย ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บตามมาดว้ย 
ด้านช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกับการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตโดยตรง ด้านการส่งเสริม
การตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ดา้นบุคลากรเก่ียวกบัพนกังานบริการ
ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในแผนประกันชีวิต ส าหรับให้บริการหลังการขายมากท่ีสุด ด้าน
กระบวนการและการให้บริการเก่ียวกับบริการหลังการขายท่ีดีและรวดเร็วมากท่ีสุด และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบัการเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือใน
การให้บริการมากท่ีสุด ดา้นความภกัดีต่อสินคา้เก่ียวกบัความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตซ ้ า และด้านความไวว้างใจเก่ียวกับความรู้สึกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตดีมีประโยชน์และมี
คุณค่ามากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาจากปัจจยัดา้น
ราคามากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ/
การน าเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และกระบวนการ/การให้บริการ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภค 

อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน  นิวฒัน์ สวสัด์ิแกว้  พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์  ศรัญลกัษณ์  เทพวาริ
นทร์ และ จิตกรี บุญโชติ (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนัชีวิตกบั
บริษทักรุงไทย แอกซา จ ากดั(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนั
ชีวิตกับบริษัทกรุงไทย แอกซา จ ากัด (มหาชน) ในด้านผลิตภัณฑ์  (รูปแบบกรมธรรม์) ด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท าประกนั ดา้นช่ือเสียงและความมัน่คง ดา้นการให้บริการตวัแทนขาย
ประกนั และดา้นวิธีการช าระเบ้ียประกนั และพบวา่เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประวติัการมี
โรคประจ าตวัท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนัแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 วุฒิการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกันมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกท าประกนัโดยภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นิรณาภา  ลาวงค์ และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
ประกันชีวิตระยะยาวของประชากรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า  
พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตระยะยาวของผูท่ี้เคยซ้ือประกนัชีวิตระยะยาวพบว่า ประเภทประกนั
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ชีวิตอ่ืนท่ีเคยซ้ือคือประกนัสะสมทรัพย ์รองลงมาประกนัอคัคีภยัหรือวินาศภยั ส่วนใหญ่เคยซ้ือ
ประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต รองลงมาคือพรูเด็นเชียล โดยถือครองกรมธรรม ์
จ านวน 1 ฉบบัต่อคน ช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตผ่านทางธนาคาร ตวัแทนประกนัชีวิต ตดัสินใจซ้ือ
ประกันชีวิตระยะยาวด้วยตนเอง รองลงมาคือครอบครัว ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ
ประกนัชีวิตระยะยาวพบวา่ ประเภทประกนัชีวิตท่ีเคยซ้ือคือประกนัสุขภาพ รองลงมาคือประกนั
อุบติัเหตุ วิธีช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตคือช าระผ่านธนาคาร ตวัแทนประกนัชีวิต และตนเองเป็นผูท่ี้
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อบริษทัประกนัชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ทศันคติในระดับดีได้แก่ บริษทัประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสารอยู่เสมอ ช่ือเสียงของบริษทัมีความ
มัน่คง บริษทัมีความเป็นธรรมใหก้บัผูเ้อาประกนั 

เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นตวัแทนและผา่นธนาคารพาณิชย ์พบวา่จากตวัอยา่งลูกคา้ท่ีซ้ือกรมธรรม์
ผา่นตวัแทน 200 คนและลูกคา้ท่ีซ้ือกรมธรรม์ผ่านธนาคารพาณิชย ์200 คน เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตวัแทนและผ่าน
ธนาคารพาณิชย ์พบว่าความรวดเร็วในการซ้ือกรมธรรม ์ความสะดวกในการจ่ายเบ้ียกรมธรรมใ์น
การต่ออายุ การแจง้โปรโมชัน่ท่ีจูงใจลูกคา้และมีของสมานาคุณตามโอกาส พนกังานมีการแต่งกาย
และมารยาทท่ีดี และความเอาใจใส่ลูกคา้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 โดยระดบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยดี์กวา่ตวัแทนในทุกประเด็น
ข้างต้น ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทั้ งสอง
ช่องทางคือ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายได ้ขณะท่ีอายุเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ
การซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ียงัพบวา่การให้ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์
ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ้อธิบายถึงกรมธรรม์ประกนัชีวิตแต่ละประเภทไดถู้กตอ้ง
มาก การให้ขอ้มูลด้านราคา ลูกค้ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับผลประโยชน์ท่ีได้รับ ด้าน
ช่องทางการติดต่อกบับริษทั/กระบวนการลูกคา้มีความพึงพอใจในหัวขอ้ความรวดเร็วในการซ้ือ
กรมธรรม์มากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความพึงพอใจในหัวข้อให้ข้อมูลการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ดา้นบุคลากร ลูกคา้มีความพึงพอใจในหัวขอ้ พนกังานมีการ
แต่งกายและมารยาทท่ีดีมากท่ีสุด 

อลิสา จนัทา และปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติผา่นธนาคารกรุงไทยของลูกคา้ในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารกรุงไทยของลูกคา้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยพบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์
ของบริษัท ด้านเบ้ียประกันภัย ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และด้านตัวแทนประกัน
ตามล าดบั ตวัแปรพยากรณ์ท่ีใชใ้นการท านาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตคือ 
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ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านเบ้ียประกันภัย ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และด้าน
ตวัแทนประกนั เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงไทย
ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัศรีสะเกษโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านสิทธิ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดา้นเบ้ียประกนั ดา้นบริษทัประกนั ดา้นตวัแทนประกนั ไม่แตกต่างกนั 
ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสิทธิ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ด้านเบ้ียประกัน ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านตัวแทนประกัน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วิลาวณัย์  พรหมสุวรรณ์ (2554) ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจโดยรวมต่อการซ้ือ
กรมธรรมผ์า่นทางเทเลมาร์เก็ตต้ิงกบั บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนั
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อต าแหน่งผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตใน
ด้านภาพพจน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการลูกค้า ด้านพนักงานขาย และด้านการส่งมอบ
กรมธรรม์ของ บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัดี กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจการประกนัชีวิตกบั บอจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์ไลฟ์ประกนัชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบั
เฉยๆ กลุ่มตวัอยา่งมีความภกัดีต่อการท าประกนัชีวติกบั บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท าประกนัชีวิตผา่นทางเทเล
มาร์เก็ตต้ิงกบั บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทศันคติต่อต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ทศันคติต่อสมคัรรับความคุม้ครองได้โดยไม่ตอ้งกรอก
เอกสาร ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ทศันคติต่อเบ้ียประกนัภยัไม่แยกชายหญิง ทศันคติต่อการคุม้ครอง
โดยให้ความคุม้ครองในเร่ืองของอุบติัเหตุ สุขภาพ โรคร้ายแรง ทศันคติต่อเป็นกรมธรรมแ์บบปีต่อ
ปี ไม่มีภาระผูกพนัในระยะยาว ทศันคติต่อการใช้ส าเนาใบเสร็จในการเบิก Claim ทศันคติต่อการ
ชดเชยรายไดสู้งสุดนานต่อเน่ือง 200 วนัต่อคร้ังต่อโรค ทศันคติต่อการจ่ายค่าชดเชยไม่วา่จะรับการ
รักษาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ทศันคติต่อการน าเสนอผา่นพนกังานของบริษทัไม่ใช่
ผา่นตวัแทน ทศันคติต่อการรับประกนัหลงัการขายภายใน 30 วนั ทศันคติต่อการให้ความคุม้ครอง
ตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการซ้ือประกนัผา่นทางเทเล
มาร์เก็ตต้ิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พงศธร  สุทธิพงษ ์(2552) ศึกษาทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ลักษณะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพ
สมรส อายุระหวา่ง 36-45 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ใช้ประกนัชีวิตยี่ห้อไทยประกนัชีวิตเป็นหลกั ดา้นทศันคติ
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ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า บริษทัประกนัชีวิต
ยี่ห้อไทยประกนัชีวิตมีคะแนนในล าดบัสูงสุดประกอบด้วยเร่ืองมีกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลาย
แบบ มีความน่าเช่ือถือสูง มีความมัน่คงทางการเงินสูง มีความยืดหยุน่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอด 
และเร่ืองมีกรมธรรมท่ี์รองรับกลุ่มเด็กเป็นพิเศษ เร่ืองมีการช่วยเหลือสังคมอยูเ่ป็นประจ า ปัจจยัดา้น
ราคา มีการเก็บเบ้ียประกนัท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งและความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีสาขาให้บริการจ านวนมาก สะดวกในการเดินทาง ขายผ่านตวัแทน 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีโฆษณาทางโทรทศัน์สร้างความจดจ าได้ดี โฆษณาผ่านป้าย
โฆษณากลางแจง้ สปอนเซอร์ตามรายการต่างๆ โฆษณาทางวิทยุ มีการแจกของสมนาคุณ ปัจจยั
ด้านกระบวนการ มีกระบวนการในการช าระเงินท่ีสะดวก มีบริการหลังการขายท่ีดี ปัจจยัด้าน
บุคลากร ตวัแทนมีความน่าเช่ือถือ ตวัแทนสามารถเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินได ้ตวัแทนมีความรู้
เร่ืองประกันชีวิตเป็นอย่างดี และปัจจยัด้านกายภาพมีโลโก้ของบริษทัท่ีมีรูปทรงทนัสมยั มีชุด     
แต่งกายท่ีสุภาพและโลโกข้องบริษทัมีรูปทรงท่ีง่ายต่อการจดจ า การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัทางการตลาดกับการเลือกประกันชีวิตของผูบ้ริโภค (เรียงจากมากไปน้อย) คือ ในเร่ือง
ตวัแทนประกนัชีวิต ความยืดหยุ่นของกรมธรรม์ การส่งเสริมการตลาด ความเป็นท่ีรู้จกั และการ
ช าระเงิน 
 อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่าพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภค 4 ภูมิภาคส่วนใหญ่มีการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านตวัแทนประกนัชีวิต ซ้ือเพื่อเป็น
หลกัประกนัให้กบัครอบครัวดว้ยแบบประกนัคุม้ครองชีวิต (รายได)้ ในวงเงินทุนประกนัระหวา่ง 
100,000-500,000 บาท และตนเองมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการ
ประกนัชีวิตจากพนกังานของธนาคารและตวัแทนประกนัชีวิต ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลามากกวา่ 1 ปี ข้ึน
ไปในการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รมีผลต่อ
การซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
มากคือ ความมัน่คงของสถานะการเงิน ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัประกนัชีวิต และช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกนัชีวิตและผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 99 
ได้แก่ ด้านบุคลากรและด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
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มณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสงขลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพ สมรส ไม่
มีบุตร ไม่มีผู ้อยู่ในอุปการะ การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เลือกท าประกนัชีวิตกบับริษทัอเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั ส าหรับเหตุผล
ในการเลือกท าประกนัชีวิตคือ เป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ชีวิต ครอบครัว และคนท่ีอยู่ใน
อุปการะ ส่วนใหญ่ซ้ือประกนัชีวติผา่นตวัแทน โดยตนเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ระยะเวลา
ความคุม้ครองของกรมธรรม์มากกว่า 20 ปี ช าระเงินค่าเบ้ียประกนัแบบราย 6 เดือน โดยถือครอง
กรมธรรม์ประกนัชีวิตจ านวน 1 ฉบบั ช าระเบ้ียประกนัเป็นเงิน 15,001 – 30,000 บาทต่อปี มีบิดา
มารดาเป็นผูรั้บผลประโยชน์ และนิยมเลือกรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ ระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยปัจจยัด้านเบ้ียประกนัภยั ด้านตวัแทนประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นรูปแบบกรมธรรม์ ดา้นช่องทางการซ้ือประกนัชีวิต ดา้น
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบพบวา่ อายุต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติในภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

การวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยไทยในประเทศไทย ผู ้วิจ ัยได้ก าหนด

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และระเบียบวธีิการวจิยั ไวด้งัน้ี 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ บุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย ซ่ึงการ

เลือกประชากรกลุ่มดงักล่าว เป็นการเลือกตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจงจ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีศึกษาของผูท้  าวิจยั ทั้งน้ีขอ้มูลจ านวนกรมธรรม์
ประกันภัย ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 24,363,384 กรมธรรม์  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2559) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคือ เลือกจากประชากรบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจประกนัชีวิต 
ในประเทศไทย โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวนดงักล่าว
โดยใชต้ารางของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั           
ร้อยละ 5 ได้จ  านวนตวัอย่าง 400 แต่เน่ืองจากตอ้งเก็บข้อมูล 4 ภูมิภาค จึงก าหนดภูมิภาคละ 300 
ตวัอยา่ง รวมจ านวน 1,200 ตวัอยา่ง ทั้งน้ี ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  
 
2. ประเภทของข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ การจดัท าขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลความและการสรุปผล ประกอบดว้ย 
      2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเองโดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับการเก็บรวบรวมซ่ึงในท่ีน้ี คือ แบบสอบถาม 
      2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เน้นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมมาจากแหล่งท่ีสามารถอา้งอิงได้และมี
ความน่าเช่ือถือไดแ้ก่ ต ารา หนังสือ เอกสารเก่ียวกบังานวิจยั วารสาร ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการทั้งท่ีใช้
ระบบเอกสารและระบบออนไลน์ 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวจิยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 

5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 7 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิภาคท่ีอาศยั เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check-
list) อายุ รายไดต่้อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อเดือน จ านวนบุตร จ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ เป็นขอ้ค าถามแบบ
ปลายเปิด 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ มีจ านวน 10 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ เหตุผลใน
การเลือกท าประกันชีวิต ช่องทางการซ้ือประกันชีวิต ผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ รูปแบบ
กรมธรรม์ ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ รูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกัน จ านวน
กรมธรรม์ท่ีถือครอง จ านวนเงินเบ้ียประกนัท่ีช าระต่อปี ผูรั้บผลประโยชน์ และบริษทัท่ีถือครอง
กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ตอนท่ี 3 ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต มีจ านวน 7 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นองคก์ร/
บริษทั (2) ดา้นการบริการ (3) ดา้นบุคลากร (4) ดา้นการบริหารจดัการ (5) ดา้นผลิตภณัฑ์ (6) ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ (7) ด้านการส่ือสารทางการตลาด  เป็นขอ้ค าถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยแปลความหมายของระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  

         ระดบั 5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
            ระดบั 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
            ระดบั 3  หมายถึง  เฉยๆ 
            ระดบั 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
            ระดบั 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเทคนิค 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ ดา้นประสบการณ์ในอดีต ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และดา้นวฒันธรรม
และสังคม เป็นข้อค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั โดยแปลความหมายของระดับ
ความส าคญั ดงัน้ี (Sekaran and Bougie, 2010: 152)   

  ระดบั 5  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
  ระดบั 2  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย 

   ระดบั 1  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาธุรกิจประกนัภยั มีลกัษณะค าถามปลายเปิด 
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 4. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้น  ดงัน้ี 
4.1 สร้างแบบสอบถามตามเน้ือหาท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
4.2 น าแบบสอบถามท่ีเสร็จแล้วเสนอผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้าน

การตลาด และดา้นการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
จากการรวบรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั
ประเด็นหลกัของเน้ือหา (Index of Consistency: IC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมี
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป (วรัญญา ภทัรสุข, 2554) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
                    

                               

   IC      หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา 
                R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
               N       หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

4.3 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้กับผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธีการหา
ความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) ซ่ึงพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - Coefficient) 
ตามเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการวิจยัทางธุรกิจ ควรมีความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป 
และหากมีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.80 ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือมาก (Sekaran and 
Bougie, 2010: 325) 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
      ผูว้ิจยัได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายตวัแปรของการศึกษาคร้ังน้ีไว ้
ดงัน้ี 

5.1 สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าห รับอธิบายผลการศึกษาใน เร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
         (1) ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซ้ือประกนั
ชีวติ จะใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแจกแจงความถ่ี 
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                   (2) ตวัแปรด้านระดับความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ และภาพลกัษณ์ของ
ธุรกิจประกนัชีวติ ใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยถือเกณฑ์การประเมินค่า (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553: 121) ดงัน้ี 
                     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.51- 5.00  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสุด/เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
                     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51- 4.50  หมายถึง  มีความส าคญัมาก/เห็นดว้ย 
                     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.51- 3.50  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง/เฉยๆ 
                     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.51- 2.50  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย/ไม่เห็นดว้ย 
                     ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00- 1.50  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด/ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูความเบ่ียงเบนของระดบัภาพลกัษณ์และ
ดูการกระจายของข้อมูลเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกัน
หรือไม่ 
        5.2 สถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาความเก่ียวขอ้งระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทย ใชส้ถิติดงัน้ี 
  (1) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีตวัแปร 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต
ดว้ยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (mean) ซ่ึงไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มคือ ผูบ้ริโภคชาย
และผูบ้ริโภคหญิง ท่ีเป็นอิสระแก่กนั (t-test for Independent Samples) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
.05 

(2) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-
test) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกนัชีวิต ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงมีตวัแปร
ยอ่ยมากกวา่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เม่ือผลการทดสอบพบวา่ภายในกลุ่มมี
ความแตกต่างกนั จะตอ้งทดสอบต่อไปอีกวา่มีรายคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัดว้ย (Post Hoc Tests) โดย
วิ ธี ก าร เป รียบ เที ยบพ หุ คูณ  (Multiple Comparison) แบบ  LSD (Fisher’s Least – Significant 
Different) 

(3) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็น
ค่าท่ีวดัความสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์ ซ่ึงหากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูง แต่หากมีค่าเขา้ใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อย หรือไม่มีเลย 
การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี (Hinkle, Wiersma and Jurs, 1998: 118) 

     ค่า r  ระดบัของความสัมพนัธ์ 
.90 – 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
.70 - .90  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.50 - .70  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
.30 - .50  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
.00 - .30  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
เคร่ืองหมาย +, - หน้าตัวเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะบอกถึงทิศทางของ

ความสัมพนัธ์ โดยท่ีหาก r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึงการมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั 
(ตัวแปรหน่ึงมีค่าสูงอีกตัวหน่ึงจะมีค่าสูงไปด้วย) และหาก r มีเคร่ืองหมาย – หมายถึงการมี
ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม (ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่า) 
   
6. ขั้นตอนกำรวจัิย 

6.1 ศึกษาจากเอกสารหนงัสือ บทความทางวิชาการ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์ขอ้มูลท่ีคน้ควา้ผา่น
อินเตอร์เน็ต ศูนยร์าชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวจิยัต่างๆ 

6.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ และการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

6.3 ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์และการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติ 

6.4 วิเคราะห์ผลส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์และการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

6.5 จดัท ารายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
6.6 เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 

การวิจยัเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. การเสนอผลการศึกษา 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิจยัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน  ค่าของคะแนนเฉล่ีย(Mean) 
 SD  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

SS  แทน ค่าผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
df  แทน ค่าองศาอิสระ (degree of freedom) 
MS  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
F  แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ(F-test) 
t  แทน ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง (Pearson Correlation) 

.sig  แทน  ค่าความน่าจะเป็นในการวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
  (Asymptotic Significance) 
* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
*** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .001 
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การเสนอผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการศึกษาเป็น  5 ประเด็น ดงัน้ี 
1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ ในประเทศไทย 
4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต ใน

ประเทศไทย 
5.  การวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบั

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย 
6. การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ

ธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาสามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดต่้อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
จ านวนบุตร จ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ และภูมิภาคท่ีอาศยั ดงัรายละเอียดตามตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
   ของผูต้อบแบบสอบถาม   

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

เพศ   
ชาย 413 34.42 
หญิง 787 65.58 
อายุ (ปี)   
≤24 231 19.25 
25-32 299 24.92 
33-40 328 27.33 
41-48 206 17.17 
≥49 136 11.33 
สถานภาพ   
โสด    640 53.33 
สมรส 492 41.00 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 68 5.67 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 169 14.08 
ปริญญาตรี 763 63.58 
สูงกวา่ปริญญาตรี 268 22.34 
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ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
   ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 192 16.00 
แม่บา้น/พอ่บา้น 66 5.50 
พนกังานบริษทัเอกชน 410 34.17 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 289 24.08 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 243 20.25 
รายได้ต่อเดือน   
≤ 10,000 บาท 240 20.00 
10,001-25,000 บาท 474 39.50 
25,001-40,000 บาท 250 20.83 
40,001-55,000 บาท 143 11.92 
≥ 55,001 บาท 93 7.75 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน   
≤ 10,000 บาท 484 40.33 
10,001-20,000 บาท 392 32.67 
20,001-30,000 บาท 186 15.50 
≥ 30,001 บาท 138 11.50 
จ านวนบุตร   
ไม่มี 723 60.25 
1 คน 232 19.33 
≥2 คน 245 20.42 
จ านวนผู้อยู่ในอุปการะ   
ไม่มี 791 65.92 
1 คน 171 14.25 
≥2 คน 238 19.83 



30 
 

ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
                 ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 

( n =1,200 ) 
ร้อยละ   

ภูมิภาคทีอ่าศัย    
ภาคใต ้ 300 25.00 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 300 25.00 
ภาคเหนือ 300 25.00 
ภาคกลาง 300 25.00 

 จากตาราง 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 787 คน (ร้อยละ 65.58) 

เพศชาย จ านวน 413 คน (ร้อยละ 34.42) อาย ุ33-40 ปี จ  านวน 328 คน (ร้อยละ 27.33)  อาย ุ25-32 ปี 

จ  านวน 299 คน (ร้อยละ 24.92)  สถานภาพโสด จ านวน 640 คน (ร้อยละ 53.33) สมรส จ านวน 492 

คน (ร้อยละ 41.00) ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 763 (ร้อยละ 63.58) สูงกวา่ปริญญาตรี 

จ านวน 268 คน (ร้อยละ 22.33) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 410 คน (ร้อยละ 34.17)         

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 289 คน (ร้อยละ 24.08) ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย จ านวน 243 คน      

(ร้อยละ 20.25) รายไดต่้อเดือน 10,001-25,000 บาท จ านวน 474 คน (ร้อยละ 39.50) รายไดต่้อเดือน 

25,001-40,000 บาท จ านวน 250 คน (ร้อยละ 20.83) ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ≤ 10,000 บาท จ านวน 484 

คน (ร้อยละ 40.33) ไม่มีบุตร จ านวน 723 คน (ร้อยละ 60.25) ไม่มีผูอ้ยูใ่นอุปการะ จ านวน 791 คน 

(ร้อยละ 65.92) และอาศยัอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ (ร้อยละ 25) 

2.   พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตไดแ้ก่ เหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวติ 

ช่องทางการซ้ือประกนัชีวิต ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ รูปแบบกรมธรรม์ ระยะเวลาความ
คุม้ครองของกรมธรรม ์รูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกนั จ านวนกรมธรรมท่ี์ถือครอง จ านวนเงิน
เบ้ียประกนัท่ีช าระต่อปี ผูรั้บผลประโยชน์ และบริษทัท่ีถือครองกรมธรรมป์ระกนัภยั ดงัรายละเอียด
ตามตาราง 4.2-4.11 
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ตาราง 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวติ 

เหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวติ จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ 
    

เป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติตนเองและครอบครัว  981 47.12 
น าเบ้ียประกนัชีวติไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้ 443 21.28 
เป็นการกระจายการลงทุนทางการเงิน 218 10.47 
เป็นการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ 440 21.13 

 จากตาราง 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวิตคือ เป็น
หลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว จ านวน 981 คน (ร้อยละ 47.12) สามารถน าเบ้ีย
ประกนัชีวิตไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้จ  านวน 443 คน (ร้อยละ 21.28) เป็นการกระจายการลงทุนทาง
การเงิน จ านวน 218 คน (ร้อยละ 10.47) เป็นการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ จ านวน 440 คน (ร้อยละ 
21.13)   

ตาราง 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามช่องทางการซ้ือประกนัชีวติ 

ช่องทางการซ้ือประกนัชีวติ จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

ตวัแทน     905 75.42 
นายหนา้   52 4.33 
ธนาคาร    223 18.58 
ไปรษณีย ์ 0 0.00 
โทรศพัท ์ 20 1.67 

 

จากตาราง 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทน จ านวน 905 คน 
(ร้อยละ 75.42) ธนาคาร จ านวน 223 คน (ร้อยละ 18.58) นายหนา้ จ  านวน 52 คน (ร้อยละ 4.33) และ
โทรศพัท ์จ านวน 20 คน (ร้อยละ 1.67)       
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ตาราง 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

ตนเอง   812 67.67 
พอ่แม่/ผูป้กครอง   323 26.92 
เพื่อน  65 5.42 

จากตาราง 4.4 พบว่าก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือประกันชีวิตโดยมีผู ้มี อิทธิพลต่อ                             
การตัดสินใจซ้ือคือตนเอง จ านวน 812 คน (ร้อยละ 67.67) พ่อแม่/ผูป้กครอง จ านวน 323 คน                 
(ร้อยละ 26.92) และเพื่อน จ านวน 65 คน (ร้อยละ 5.42) 

ตาราง 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

รูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

ตลอดชีพ 386 25.13 
สะสมทรัพย ์ 820 53.39 
ชัว่ระยะเวลา 261 16.99 
เงินไดป้ระจ า 69 4.49 

 

 จากตาราง 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ
ตลอดชีพ จ านวน 386 คน (ร้อยละ 25.13) สะสมทรัพย ์จ านวน 820 คน (ร้อยละ 53.39) ชัว่ระยะเวลา 
จ านวน 261 คน (ร้อยละ 16.99) เงินไดป้ระจ า จ  านวน 69 คน (ร้อยละ 4.49) 
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ตาราง 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระยะเวลาความคุม้ครอง                                
ของกรมธรรม ์

ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

1-5 ปี 168 14.00 
6-10 ปี 290 24.17 
11-15 ปี 194 16.17 
16-20 ปี 217 18.08 
มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป   331 27.58 

จากตาราง 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกันชีวิตด้วยระยะเวลาความ
คุม้ครองของกรมธรรม ์มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 331 คน (ร้อยละ 27.58) รองลงมา 6-10 ปี จ  านวน 290 
คน (ร้อยละ 24.17) ระยะเวลา 16-20 ปี จ านวน 217 คน (ร้อยละ 18.08) และระยะเวลา 11-15 ปี 
จ  านวน 194 คน (ร้อยละ 16.17) 

ตาราง 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกนั 

รูปแบบการช าระเงินค่าเบีย้ประกนั จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

รายเดือน 400 33.33 
ราย 3 เดือน 115 9.58 
ราย 6 เดือน 109 9.08 
รายปี 576 48.00 

 

จากตาราง 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัแบบรายปี 
จ านวน 576 คน (ร้อยละ 48.00) รายเดือน จ านวน 400 คน (ร้อยละ 33.33) ราย 3 เดือน จ านวน 115 
คน (ร้อยละ 9.58) และราย 6 เดือน จ านวน 109 คน (ร้อยละ 9.08) 
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ตาราง 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
                 ท่ีถือครอง 

จ านวนกรมธรรม์ประกนัชีวติที่ถือครอง จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

1 ฉบบั 657 54.75 
2 ฉบบั 300 25.00 
3 ฉบบั 116 9.67 
≥ 3 ฉบบั  127 10.58 

จากตาราง 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 
657 คน (ร้อยละ 54.75) จ านวน 2 ฉบบั จ านวน 300 คน (ร้อยละ 25.00) จ านวน 3 ฉบบั จ านวน 116 
คน (ร้อยละ 9.67) และมากกวา่ 3 ฉบบั จ านวน 127 คน (ร้อยละ 10.58) 

ตาราง 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามจ านวนเงินเบ้ียประกนัท่ีช าระต่อปี 

 จ านวนเงินเบีย้ประกนัทีช่ าระต่อปี จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 440 36.67 
15,001 – 30,000 บาท 455 37.92 
30,001 – 45,000 บาท 136 11.33 
45,001 – 60,000 บาท 66 5.50 
60,001 – 75,000 บาท 23 1.92 
สูงกวา่ 75,000 บาท 80 6.67 

 

จากตาราง 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช าระค่าเบ้ียประกันต่อปีเป็นเงิน 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 455 คน (ร้อยละ 37.92) ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 440 คน (ร้อยละ 36.67) 
30,001 – 45,000 บาท จ านวน 136 คน (ร้อยละ 11.33) 
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ตาราง 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามผูรั้บผลประโยชน์ 

 ผู้รับผลประโยชน์ จ านวน 
( n =1,200 ) 

ร้อยละ   

ตนเอง 358 19.07 
บิดา/มารดา 755 40.22 
บุตร 438 23.34 
สามี/ภรรยา 267 14.22 
อ่ืนๆ 59 3.14 

 
จากตาราง 4.10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีผูรั้บผลประโยชน์คือ บิดา/มารดา จ านวน 

755 คน (ร้อยละ 40.22) บุตร จ านวน 438 คน (ร้อยละ 23.34) ตนเอง จ านวน 358 คน (ร้อยละ 19.07) 
สามี/ภรรยา จ านวน 267 คน (ร้อยละ 14.22) และอ่ืนๆ จ านวน 59 คน (ร้อยละ 3.14) 
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ตาราง 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามบริษทัท่ีถือครองกรมธรรม ์

บริษัททีถื่อครองกรมธรรม์ จ านวน 
ทีเ่ลือก 

ร้อยละ 
ทีเ่ลือก   

ล าดับ 

บริษทั กรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวติ จ ากดั 300 25.00 2 
บริษทั เอไอเอ ประกนัชีวติ 516 43.00 1 
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 257 21.42 3 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั  79 6.58 6 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 174 14.50 4 
บริษทั พรูเด็นเชียลประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

38 3.17 10 

บริษทั อลิอนัซ์อยธุยาประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 99 8.25 5 
บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ  ากดั 50 4.17 9 
บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จ ากดั  74 6.17 7 
บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั 22 1.83 11 
บริษทั ไทยซมัซุงประกนัชีวติ จ ากดั 16 1.33 13 
บริษทั โตเกียวมารีนประกนัชีวติ จ ากดั  20 1.67 12 
บริษทั ไอเอน็จี ประกนัชีวิต จ ากดั 15 1.25 14 
อ่ืนๆ 65 5.42 8 

 
 จากตาราง 4.11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษทั           
เอไอเอ ประกนัชีวติ จ านวน 516 คน (ร้อยละ 43.00) รองลงมาคือบริษทักรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวิต 
จ ากดั จ านวน 300 คน (ร้อยละ 25.00) บริษทัไทยประกนัชีวติ จ ากดั จ านวน 257 คน (ร้อยละ 21.42) 
บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั จ านวน 174 คน (ร้อยละ 14.50) บริษทัอลิอนัซ์อยุธยาประกนั
ชีวติ จ ากดั (มหาชน) จ  านวน 99 คน (ร้อยละ 8.25)  
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3.  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ ในประเทศไทย 
 ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
ด้านองค์กร/บริษัท  (2) ด้านการบริการ (3) ด้านบุคลากร (4) ด้านการบริหารจัดการ (5) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (6) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ (7) ด้านการส่ือสารทางการตลาด สามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามตาราง 4.12 – 4.19 ดงัน้ี 
 
ตาราง 4.12 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมภาพลกัษณ์ของ 

     ธุรกิจประกนัชีวติ ในประเทศไทย  

ภาพรวมภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ ในประเทศไทย  
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
ดา้นองคก์ร/บริษทั 3.85 .581 เห็นดว้ย 
ดา้นการบริการ 3.80 .650 เห็นดว้ย 
ดา้นบุคลากร 3.77 .587 เห็นดว้ย 
ดา้นการบริหารจดัการ 3.85 .616 เห็นดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.92 .613 เห็นดว้ย 
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 3.73 .720 เห็นดว้ย 
ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 3.81 .656 เห็นดว้ย 
เฉลีย่รวม 3.82 . 558 เห็นด้วย 

 
 จากตาราง 4.12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศไทย อยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ภาพลกัษณ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  = 3.92) 
รองลงมาดา้นองคก์ร/บริษทั และดา้นการบริหารจดัการ ( X  = 3.85) ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 
( X  = 3.81) ดา้นการบริการ ( X  = 3.80) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นองคก์ร/บริษทั 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านองค์กร/บริษัท 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความน่าเช่ือถือ 3.91 .658 เห็นดว้ย 
2. บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความมัน่คงทางการเงินสูง 3.87 .661 เห็นดว้ย 

3. บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม 3.72 .754 เห็นดว้ย 

4. บริษทัประกนัชีวิตมีความรับผดิชอบในการรักษาผลประโยชน์ให้
ลูกคา้ 

3.78 .748 เห็นดว้ย 

5. บริษทัประกนัชีวิตเป็นธุรกิจแนวใหม่ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 3.95 .685 เห็นดว้ย 

เฉลีย่รวมด้านองค์กร/บริษัท 3.85 .581 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
องค์กร/บริษทัภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( X =3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าภาพลกัษณ์
ดา้นองค์กร/บริษทัทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบริษทัประกนัชีวิตเป็น
ธุรกิจแนวใหม่ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.95) รองลงมาคือบริษทัประกนัชีวิตในประเทศ
ไทยมีความน่าเช่ือถือ    ( X  = 3.91) บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความมัน่คงทางการเงินสูง 
( X  = 3.87) บริษทัประกนัชีวิตมีความรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ให้ลูกคา้ ( X  = 3.78) 
และบริษทัประกนัชีวติในประเทศไทยมีความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม ( X  = 3.72) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.14 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นบริการ 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. บริษทัประกนัชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ
เรียกร้องสินไหม 

3.71 .822 เห็นดว้ย 

2. บริษทัประกนัชีวิตมีการส่งมอบกรรมธรรมห์รือสินไหม
ทดแทนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.82 .791 เห็นดว้ย 

3. บริษทัประกนัชีวิตมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั  
อยา่งต่อเน่ือง 

3.79 .763 เห็นดว้ย 

4. บริษทัประกนัชีวิตสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดท้นัท่วงที  
ตลอด 24 ชัว่โมง 

3.71 .837 เห็นดว้ย 

5. บริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้เตือนลูกคา้เม่ือใกลค้รบก าหนด
ช าระค่าเบ้ียประกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

3.97 .736 เห็นดว้ย 

6. บริษทัประกนัชีวิตมีระบบการใหค้  าปรึกษา/แกปั้ญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพใหก้บัลูกคา้ 

3.76 .815 เห็นดว้ย 

เฉลีย่รวมด้านบริการ 3.80 .650 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น

บริการภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าภาพลักษณ์ด้าน

บริการทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้เตือน

ลูกค้าเม่ือใกล้ครบก าหนดช าระค่าเบ้ียประกันอย่างสม ่าเสมอ ( X  = 3.97) รองลงมาคือบริษัท

ประกนัชีวิตมีการส่งมอบกรรมธรรมห์รือสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ( X  = 3.82) 

บริษทัประกนัชีวิตมีการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.79) บริษทัประกนัชีวิตมี

ระบบการให้ค  าปรึกษา/แกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัลูกคา้ ( X  = 3.76) และบริษทัประกนัชีวติ

มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเรียกร้องสินไหมและบริษทัประกนัชีวิตสามารถให้บริการ

ลูกคา้ไดท้นัท่วงที ตลอด 24 ชัว่โมง ( X  = 3.71) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.15 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นบุคลากร 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. พนกังานมีความรู้ในกรมธรรมเ์ป็นอยา่งดี 3.90 .758 เห็นดว้ย 

2. พนกังานแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางกายภาพของ
องคก์รเป็นอยา่งดี 

3.85 .679 เห็นดว้ย 

3. พนกังานสามารถใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 3.89 .758 เห็นดว้ย 

4. พนกังานดูแลเอาใจใส่อยา่งดี ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 3.82 .816 เห็นดว้ย 

5. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนักบัลูกคา้ 
ทุกคน 

3.77 .816 เห็นดว้ย 

6. พนกังานไม่เคยติดต่อหรือใหข้อ้มูลใดๆ เลยหลงัจากซ้ือ
กรมธรรม ์

3.39 1.129 เฉยๆ 

เฉลีย่รวมด้านบุคลากร 3.77 .587 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
บุคลากรภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ( X =3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าภาพลกัษณ์ด้าน
บุคลากรทุกขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ยกเวน้พนกังานไม่เคยติดต่อหรือให้ขอ้มูลใดๆ เลยหลงัจากซ้ือ
กรมธรรม ์อยูใ่นระดบัเฉยๆ ( X =3.39) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพนกังานมีความรู้ในกรมธรรม์
เป็นอย่างดี ( X  = 3.90) รองลงมาคือพนกังานสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ( X  = 
3.89) พนกังานแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางกายภาพขององค์กรเป็นอย่างดี ( X  = 3.85) 
พนกังานดูแลเอาใจใส่อยา่งดี ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ ( X  = 3.82) และพนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
เสมอภาค เท่าเทียมกนักบัลูกคา้ทุกคน ( X  = 3.77) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นการบริหารจดัการ 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. บริษทัประกนัชีวิตมีระบบการด าเนินงานดว้ยกระบวนการท่ีมี
คุณภาพ น่าเช่ือถือ 

3.88 .697 เห็นดว้ย 

2. บริษทัประกนัชีวิตมีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ
อยา่งทนัสมยั 

3.90 .727 เห็นดว้ย 

3. บริษทัประกนัชีวิตมีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

3.73 .773 เห็นดว้ย 

4. บริษทัประกนัชีวิตมีการส ารวจความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันาสินคา้และบริการ 

3.76 .792 เห็นดว้ย 

5. บริษทัประกนัชีวิตมีส านกังาน/สาขา ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.96 .714 เห็นดว้ย 
เฉลีย่รวมด้านการบริหารจัดการ 3.85 .616 เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
การบริหารจัดการ  ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =3.85) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ภาพลกัษณ์ด้านการบริหารจดัการทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบริษทั
ประกนัชีวิตมีส านกังานสาขา ครอบคลุมทุก/พื้นท่ี ( X  = 3.96) รองลงมาคือบริษทัประกนัชีวิตมี
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการอย่างทนัสมยั ( X  = 3.90) บริษทัประกนัชีวิตมีระบบ
การด าเนินงานดว้ยกระบวนการท่ีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ ( X  = 3.88) บริษทัประกนัชีวิตมีการส ารวจ
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันาสินคา้และบริการ ( X  = 
3.76) และบริษทัประกันชีวิตมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ( X  = 3.73) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 4.17 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. กรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ีครอบคลุมครบถว้น เช่น สวสัดิการ
ค่าชดเชยรายวนั ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

3.97 .687 เห็นดว้ย 

2. รูปแบบของกรมธรรมมี์ความหลากหลาย สามารถตอบสนองได้
ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

3.97 .699 เห็นดว้ย 

3. จ านวนเบ้ียประกนัชีวติและเง่ือนไขในการจ่ายผลประโยชน์จาก
กรมธรรมมี์ความเหมาะสม 

3.84 .779 เห็นดว้ย 

4. ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัท่ีมีความเหมาะสม 3.90 .737 เห็นดว้ย 
5. อตัราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ดึงดูดใจใหท้่านท าประกนั
ชีวติ 

3.89 .734 เห็นดว้ย 

เฉลีย่รวมด้านผลติภัณฑ์ 3.92 .613 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( X =3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าภาพลกัษณ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือกรมธรรม์มีความคุ้มครองท่ี
ครอบคลุมครบถ้วน เช่น สวสัดิการค่าชดเชยรายวนั ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ และรูปแบบของ
กรมธรรม์มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองได้ตรงกบัความต้องการของท่าน ( X  = 3.97) 
รองลงมาคือระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัท่ีมีความเหมาะสม ( X  = 3.90) อตัราผลตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ดึงดูดใจให้ท่านท าประกนัชีวิต ( X  = 3.89) และจ านวนเบ้ียประกนัชีวิตและ
เง่ือนไขในการจ่ายผลประโยชน์จากกรมธรรมมี์ความเหมาะสม ( X  = 3.84) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.18 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นรับผดิชอบต่อสังคม 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านรับผดิชอบต่อสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. บริษทัประกนัชีวิตเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะอยา่งจริงจงั 3.72 .792 เห็นดว้ย 

2. บริษทัประกนัชีวิตใหค้วามส าคญัดา้นสิทธิผลประโยชน์ของลูกคา้ 3.79 .814 เห็นดว้ย 

3. บริษทัประกนัชีวิตมีการจดักิจกรรม/โครงการในการดูแลชุมชน
และทอ้งถ่ินของท่านอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

3.67 .879 เห็นดว้ย 

4. บริษทัประกนัชีวิตมีกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3.70 .771 เห็นดว้ย 

5. บริษทัประกนัชีวิตใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

3.72 .797 เห็นดว้ย 

6. บริษทัประกนัชีวิตมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน 3.77 .777 เห็นดว้ย 
เฉลีย่รวมด้านรับผดิชอบต่อสังคม 3.73 .720 เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
รับผิดชอบต่อสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X =3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ภาพลกัษณ์ดา้นรับผิดชอบต่อสังคมทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือบริษทั
ประกนัชีวติใหค้วามส าคญัดา้นสิทธิผลประโยชน์ของลูกคา้ ( X  = 3.79) รองลงมาคือบริษทัประกนั
ชีวิตมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ( X  = 3.77) บริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะอย่างจริงจัง และบริษัทประกันชีวิตให้การสนับสนุน /ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.72) บริษทัประกนัชีวติมีกิจกรรมโครงการ/
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ( X  = 3.70) และบริษทัประกนัชีวิตมีการจดักิจกรรมโครงการในการ/
ดูแลชุมชนและทอ้งถ่ินของท่านอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ( X  = 3.67) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.19 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติ  
     ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 

ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติ ด้านการส่ือสารทางการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

X  ..DS  แปลผล 
1. บริษทัประกนัชีวิตมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต อยา่งครอบคลุม 

3.93 .743 เห็นดว้ย 

2. บริษทัประกนัชีวิตมีการใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ            
เช่น การมอบ ของก านลั หรือของสมนาคุณ เม่ือมีการตดัสินใจซ้ือ 

กรมธรรม ์

3.74 .805 เห็นดว้ย 

3. บริษทัประกนัชีวิตมีการจดัรายการพิเศษในโอกาสหรือช่วงเทศกาล
ส าคญั อยา่งสม ่าเสมอ เช่น มหกรรมทางการเงิน วนัข้ึนปีใหม่ 

3.74 .796 เห็นดว้ย 

4. บริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ส่งถึง
ลูกคา้ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

3.83 .790 เห็นดว้ย 

5. บริษทัประกนัชีวิตมีการส่ือสารขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์              
ดว้ยขอ้มูลท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

3.87 .775 เห็นดว้ย 

6. บริษทัประกนัชีวิตมีการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ เฉพาะบุคคลแก่ลูกคา้
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.77 .790 เห็นดว้ย 

เฉลีย่รวมด้านการส่ือสารทางการตลาด 3.81 .656 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต ดา้น
การส่ือสารทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย ( X =3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ภาพลกัษณ์ด้านการส่ือสารทางการตลาดทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
บริษทัประกนัชีวิตมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต
อย่างครอบคลุม ( X  = 3.93) รองลงมาคือบริษัทประกันชีวิตมีการส่ือสารข้อมูลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ยขอ้มูลท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ใจไดง่้าย ( X  = 3.87) บริษทัประกนัชีวติมีการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ส่งถึงลูกคา้ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 3.83) บริษทัประกนัชีวิตมี
การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ เฉพาะบุคคลแก่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 3.77) และบริษทัประกนัชีวิตมี
การใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การมอบ ของก านลั หรือของสมนาคุณ เม่ือมีการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ และบริษทัประกนัชีวิตมีการจดัรายการพิเศษในโอกาสหรือช่วงเทศกาล
ส าคญั อยา่งสม ่าเสมอ เช่น มหกรรมทางการเงิน วนัข้ึนปีใหม่ ( X  = 3.74) ตามล าดบั 
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4.  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกันชีวติ 
 ผลการศึกษาการรับรู้ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต 5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) 
ด้านเทคนิค (2) ด้านความพร้อมของจิตใจ (3) ด้านประสบการณ์ในอดีต (4) ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก (5) ดา้นวฒันธรรมและสังคม สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลตามตาราง 4.20 – 4.25 ดงัน้ี 

ตาราง 4.20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในภาพรวม  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ
ของผู้บริโภคในภาพรวม 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
ดา้นเทคนิค 4.12 .568 มาก 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ 4.11 .591 มาก 
ดา้นประสบการณ์ในอดีต 3.81 .661 มาก 
ดา้นอารมณ์และความรู้สึก 3.98 .645 มาก 
ดา้นวฒันธรรมและสังคม 3.58 .706 มาก 
เฉลีย่ภาพรวม 3.92 . 501 มาก 

 
 จากตาราง 4.20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนความส าคญัของภาพรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นเทคนิค 
( X =4.12) รองลงมาคือด้านความพร้อมของจิตใจ ( X =4.11) ด้านอารมณ์และความรู้สึก ( X

=3.98) ดา้นประสบการณ์ในอดีต ( X =3.81) และดา้นวฒันธรรมและสังคม ( X =3.58) 
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ตาราง 4.21 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
     ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นเทคนิค 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ                    
ด้านเทคนิค 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
1. ขั้นตอนการซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวติมีความสะดวก รวดเร็ว  
และง่ายต่อการซ้ือ 

4.03 .700 มาก 

2. ความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ี
น าเสนอ 

4.20 .732 มาก 

3. การแจกแจงรายละเอียดและเง่ือนไขของการท าประกนัชีวติ 4.31 .716 มาก 
4. เทคโนโลยท่ีีบริษทัประกนัชีวติน ามาใชมี้ความทนัสมยั 3.99 .698 มาก 
5. การน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ีมีความหลากหลายแก่ลูกคา้ 4.15 .672 มาก 
6. พนกังานขายมีวธีิการ/รูปแบบการขายประกนัชีวติท่ีหลากหลาย 4.03 .707 มาก 
เฉลีย่รวมด้านเทคนิค 4.12 .568 มาก 

 
 จากตาราง 4.21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัมาก ( X =4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ

ดา้นเทคนิคทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือการแจกแจงรายละเอียดและ

เง่ือนไขของการท าประกันชีวิต ( X =4.31) รองลงมาคือความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีน า เสนอ  ( X =4.20) การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ีมีความ

หลากหลายแก่ลูกคา้ ( X =4.15) ขั้นตอนการซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตมีความสะดวก รวดเร็ว และ

ง่ายต่อการซ้ือ และพนกังานขายมีวธีิการรูปแบบการขายประกนัชีวิตท่ีหลากหลาย/ ( X =4.03) และ

เทคโนโลยท่ีีบริษทัประกนัชีวติน ามาใชมี้ความทนัสมยั ( X =3.99) 
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ตาราง 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
     ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นความพร้อมของจิตใจ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ                    
ด้านความพร้อมของจิตใจ 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
1. ท่านมีความเขา้ใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของการท าประกนั
ชีวติก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

4.21 .728 มาก 

2. พนกังานขายใหเ้วลาท่ีเพียงพอในการศึกษาเปรียบเทียบ
รายละเอียดและเง่ือนไขของประกนัชีวติก่อนตดัสินใจซ้ือ 

4.14 .761 มาก 

3. พนกังานขายมีการเร่งรัดใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตมีความ
รวดเร็วไม่ยุง่ยาก 

3.80 .855 มาก 

4. พนกังานขายใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติแต่ละคร้ัง 

4.14 .736 มาก 

5. การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตตอ้งประเมินความพร้อมทาง
การเงินของท่านดว้ย 

4.26 .716 มาก 

เฉลีย่รวมด้านความพร้อมของจิตใจ 4.11 .591 มาก 
 
 จากตาราง 4.22 พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตด้านความพร้อมของจิตใจ  อยู่ในระดับมาก ( X =4.11) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นความพร้อมของจิตใจทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดคือการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตตอ้งประเมินความพร้อมทางการเงินของท่านดว้ย ( X =4.26) 
รองลงมาคือท่านมีความเขา้ใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของการท าประกนัชีวิตก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ ( X =4.21) พนกังานขายใหเ้วลาท่ีเพียงพอในการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดและเง่ือนไขของ
ประกนัชีวิตก่อนตดัสินใจซ้ือ และพนกังานขายให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตแต่ละคร้ัง ( X =4.14) และพนักงานขายมีการเร่งรัดให้การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตมีความ
รวดเร็วไม่ยุง่ยาก ( X =3.80) 
 
 
 

 
 



48 
 

ตาราง 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
     ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นประสบการณ์ในอดีต 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ                       
ด้านประสบการณ์ในอดีต 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
1. ท่านรู้สึกวา่การซ้ือประกนัชีวติเป็นการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่า 

3.86 .859 มาก 

2. ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมการส่งเสริมการขาย และ
รายละเอียดของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

3.91 .774 มาก 

3. ท่านตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติเพราะไดรั้บการแนะน าจากผูท่ี้เคย
ซ้ือประกนัชีวติ 

3.66 .962 มาก 

4. ท่านมีการศึกษาขอ้มูลส าหรับการวางแผนการซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติล่วงหนา้ 

3.97 .792 มาก 

5. บุคคลรอบขา้งท่านมีอิทธิพลท าใหท้่านตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 3.66 .948 มาก 
เฉลีย่รวมด้านประสบการณ์ในอดีต 3.81 .661 มาก 

 
 จากตาราง 4.23 พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตด้านประสบการณ์ในอดีต อยู่ในระดับมาก ( X =3.81) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกนัชีวิตดา้นประสบการณ์ในอดีตทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือท่านมีการศึกษาข้อมูลส าหรับการวางแผนการซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตล่วงหน้า                    
( X =3.97) รองลงมาคือท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมการส่งเสริมการขาย และรายละเอียด
ของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ( X =3.91) ท่านรู้สึกว่าการซ้ือประกนัชีวิตเป็น
การลงทุนท่ีมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ( X =3.86) และท่านตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพราะได้รับการ
แนะน าจากผูท่ี้เคยซ้ือประกนัชีวิต และบุคคลรอบขา้งท่านมีอิทธิพลท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติ ( X =3.66) 
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ตาราง 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
     ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นอารมณ์และความรู้สึก 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ             
ด้านอารมณ์และความรู้สึก 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
1. การน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวติตรงกบัความ ตอ้งการ 3.99 .754 มาก 
2. ท่านมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ 3.98 .769 มาก 
3. การซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติเป็นการลงทุนท่ีมีความคุม้ค่า 3.95 .782 มาก 
4. การซ้ือประกนัชีวิตท าใหท้่านรู้สึกวา่มีความมัน่คงในชีวิต 3.97 .780 มาก 
5. ท่านรู้สึกวา่การท าประกนัชีวติเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตวัท่าน 4.00 .736 มาก 
เฉลีย่รวมด้านอารมณ์และความรู้สึก 3.98 .645 มาก 

 
 จากตาราง 4.24 พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตด้านอารมณ์และความรู้สึกอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นอารมณ์และความรู้สึกทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดคือท่านรู้สึกวา่การท าประกนัชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตวัท่าน ( X =4.00) รองลงมาคือการ
น าเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตตรงกบัความตอ้งการ ( X =3.99) ท่านมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ( X =3.98) การซ้ือประกนัชีวิตท าให้ท่านรู้สึกว่ามีความมัน่คงในชีวิต             
( X =3.97) และการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติเป็นการลงทุนท่ีมีความคุม้ค่า ( X =3.95) 
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ตาราง 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
     ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นวฒันธรรมและสังคม 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ                             
ด้านวฒันธรรมและสังคม 

ระดับความส าคัญ 

X  ..DS  แปลผล 
1. ความแตกต่างของศาสนาท่ีท่านนบัถือมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติของท่าน 

3.20 1.238 ปานกลาง 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของท่านมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ 3.78 .900 มาก 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติของท่าน 

3.71 .947 มาก 

4. ท่านซ้ือประกนัชีวิตเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมซ้ือ 3.06 1.250 ปานกลาง 
5. ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวติใหป้ระโยชน์แก่คนรอบขา้งของท่าน 3.97 .808 มาก 
6. ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวติของท่านจะท าใหผู้รั้บผลประโยชน์มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

3.78 .909 มาก 

เฉลีย่รวมด้านวฒันธรรมและสังคม 3.58 .706 มาก 
 
 จากตาราง 4.25 พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตดา้นวฒันธรรมและสังคมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.58) โดยขอ้ท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือท่านเช่ือว่าการท าประกนัชีวิตให้ประโยชน์แก่คนรอบขา้งของท่านอยูใ่น
ระดบัมาก ( X =3.97) รองลงมาคือรูปแบบการด าเนินชีวติของท่านมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิต และท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตของท่านจะท าให้ผูรั้บผลประโยชน์มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยู่
ในระดบัมาก ( X =3.78) โดยขอ้ท่ีให้ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางได้แก่ ความแตกต่างของ
ศาสนาท่ีท่านนบัถือมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของท่าน ( X =3.20) และท่านซ้ือประกนั
ชีวติเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมซ้ือ ( X =3.06) 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กับ
ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัภัยในประเทศไทย 

 5.1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวติแตกต่างกนั 

ตาราง 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
     ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต 
     จ าแนกตามเพศ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 

เพศ 

ชาย หญงิ t  Sig 

X  DS.  X  DS.  
ดา้นองคก์ร/บริษทั 3.84 .610 3.85 .566 -.46 .64 
ดา้นการบริการ 3.81 .645 3.79 .653 .75 .45 
ดา้นบุคลากร 3.82 .611 3.74 .572 2.31 .02* 
ดา้นการบริหารจดัการ 3.85 .643 3.84 .602 .28 .78 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 .636 3.91 .601 .79 .43 
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 3.76 .752 3.71 .703 1.06 .29 
ดา้นการส่ือสารทางการตลาด 3.80 .674 3.82 .647 -.52 .60 
ภาพรวมภาพลกัษณ์ 3.83 .577 3.81 .548 .66 .51 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์
ของธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และมีเพียงภาพลกัษณ์ธุรกิจประกันชีวิตด้าน
บุคลากรดา้นเดียวท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยเพศชาย
มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากกวา่เพศหญิง 
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ตาราง 4.27 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอาย ุ

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 4.02 4 1.00 3.00 .02* 
ภายในกลุ่ม 400.73 1195 .34   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 1.26 4 .32 .75 .56 
ภายในกลุ่ม 505.89 1195 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 4.04 4 1.01 2.95 .02* 
ภายในกลุ่ม 408.70 1195 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 2.71 4 .68 1.79 .13 
ภายในกลุ่ม 452.20 1195 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 5.84 4 1.46 3.92 .00*** 
ภายในกลุ่ม 445.27 1195 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 9.65 4 2.41 4.71 .00*** 
ภายในกลุ่ม 612 1195 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 5.13 4 1.28 3 .02* 
ภายในกลุ่ม 511.45 1195 .51   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.63 4 .66 2.12 .08 
ภายในกลุ่ม 370.65 1195 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

ประกนัชีวติจ าแนกตามอายุพบวา่ อายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติในดา้น

องคก์ร /บริษทั  ดา้นบุคลากรและดา้นการส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

.05 และกลุ่มอายุต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .001   

ตาราง 4.28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  อายุ 

ประกนัชีวติ X  ≤ 24 ปี 25 – 32 ปี  33 – 40 ปี 41 – 48 ปี ≥49 ปี 

ด้านองค์กร/บริษัท       
≤ 24 ปี 3.75 - .08 .11* .18*** .13* 
25 – 32 ปี 3.83 - - .03 .10 .05 
33 – 40 ปี 3.86 - - - .07 .02 
41 – 48 ปี 3.93 - - - - .05 
≥49 ปี 3.88 - - - - - 
ด้านบุคลากร       
≤ 24 ปี 3.77 - .09 .03 .01 .10 
25 – 32 ปี 3.86 - - .12** .10 .19*** 
33 – 40 ปี 3.73 - - - .02 .06 
41 – 48 ปี 3.76 - - - - .09 
≥49 ปี 3.67 - - - - - 
ด้านผลติภัณฑ์       
≤ 24 ปี 3.90 - .07 .01 .11 .12 
25 – 32 ปี 3.97 - - .08 .04 .20*** 
33 – 40 ปี 3.89 - - - .12* .11 
41 – 48 ปี 4.01 - - - - .24 
≥49 ปี 3.77 - - - - - 
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ตาราง 4.28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ 
ประกนัชีวติ 

 อายุ 

X  ≤ 24 ปี 25 – 32 ปี  33 – 40 ปี 41 – 48 ปี ≥49 ปี 

ด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

      

≤ 24 ปี 3.81 - .03 .16** .10 .20** 
25 – 32 ปี 3.84 - - .20*** .13* .23*** 
33 – 40 ปี 3.64 - - - .06 .04 
41 – 48 ปี 3.70 - - - - .10 
≥49 ปี 3.61 - - - - - 
ด้านการส่ือสารทาง
การตลาด 

      

≤ 24 ปี 3.89 - .04 .08 .08 .24*** 
25 – 32 ปี 3.84 - - .04 .03 .19*** 
33 – 40 ปี 3.80 - - - .01 .15* 
41 – 48 ปี 3.81 - - - - .16* 
≥49 ปี 3.65 - - - - - 

 
จากตาราง 4.28 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

อายเุป็นรายคู่พบวา่  
ดา้นองคก์ร/บริษทัพบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร/บริษทั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ อายุต  ่ากวา่ 24 ปี มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ
33 – 40 ปี กลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี และกลุ่มอายมุากกวา่ 49 ปี 

ดา้นบุคลากรพบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ อายุ 25 – 32 ปี มีความเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอายุ 33 – 40 ปี 
และกลุ่มอายมุากกวา่ 49 ปี 

ดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) กลุ่มอายุ 25 – 32 ปี มีความเห็นดว้ยมากกว่ากลุ่มอายุ
มากกวา่ 49 ปี และ(2) กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า กลุ่มอายุต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) อายุต ่ากว่า 24 ปี มี
ความเห็นดว้ยมากกวา่กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี และกลุ่มอายุมากกวา่ 49 ปี และ(2) กลุ่มอายุ 25 – 32 ปี มี
ความเห็นดว้ยมากกวา่กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี กลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี และกลุ่มอายมุากกวา่ 49 ปี 
 ดา้นการส่ือสารทางการตลาดพบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยทุกกลุ่มอายุมีความเห็นด้วย
มากกวา่กลุ่มอายมุากกวา่ 49 ปี 
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ตาราง 4.29 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามสถานภาพ 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 12.01 2 6.00 18.30 .00*** 
ภายในกลุ่ม 392.74 1197 .33   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 6.29 2 3.14 7.51 .00*** 
ภายในกลุ่ม 500.87 1197 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 3.11 2 1.56 4.55 .01** 
ภายในกลุ่ม 409.62 1197 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 2.70 2 1.35 3.57 .05* 
ภายในกลุ่ม 452.21 1197 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 6.53 2 3.27 8.80 .00*** 
ภายในกลุ่ม 444.58 1197 .33   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.63 2 .82 1.57 .21 
ภายในกลุ่ม 620.02 1197 .37   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 3.11 2 1.56 3.63 .03* 
ภายในกลุ่ม 513.47 1197 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 4.17 2 2.08 6.76 .00*** 
ภายในกลุ่ม 369.11 1197 .31   
รวม 373.28 1199    

จากตาราง 4.29 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกันชีวิตจ าแนกตามสถานภาพพบว่า สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ธุรกิจ
ประกนัชีวิตในทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ยกเวน้ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
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ตาราง 4.30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ สถานภาพ 

ประกนัชีวติ 
X  โสด สมรส  หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

ด้านองค์กร/บริษัท     
โสด 3.78 - .12*** .41*** 
สมรส 3.89 - - .29*** 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.18 - - - 

ด้านการบริการ     
โสด 3.75 - .07 .30*** 
สมรส 3.82 - - .23** 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.05 - - - 

ด้านบุคลากร     
โสด 3.73 - .06 .21*** 
สมรส 3.79 - - .15* 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

3.94 - - - 

ด้านการบริหารจัดการ     
โสด 3.81 - .05 .19** 
สมรส 3.87 - - .14 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.01 - - - 

ด้านผลติภัณฑ์     
โสด 3.86 - .09* .30*** 
สมรส 3.95 - - .21** 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.16 - - - 
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ตาราง 4.30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  สถานภาพ 
ประกนัชีวติ 

X  โสด สมรส  หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ 

ด้านการส่ือสารทาง
การตลาด 

    

โสด 3.77 - .10* .14 
สมรส 3.86 - - .04 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

3.90 - - - 

ด้านภาพรวม     
โสด 3.77 - .07* .24*** 
สมรส 3.85 - - .17* 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.01 - - - 

 
จากตาราง 4.30 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

สถานภาพเป็นรายคู่พบวา่  
ด้านองค์กร/บริษทัพบว่า สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านองค์กร/บริษทั

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) สถานภาพโสดมีความเห็นด้วยน้อยกว่า
สถานภาพสมรสและหมา้ย/หยา่ร้าง และ(2) สถานภาพสมรสมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่หมา้ย/หยา่ร้าง 

ดา้นการบริการพบวา่ สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ สถานภาพโสดและสถานภาพสมรสมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่
สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง  

ดา้นบุคลากรพบวา่ สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ สถานภาพโสดและสถานภาพสมรสมีความเห็นด้วยน้อยกว่า
สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง  

ด้านการบริหารจดัการพบว่า สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านการบริหาร
จดัการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ สถานภาพโสดมีความเห็นด้วยน้อยกว่า
สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง  
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ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) สถานภาพโสดมีความเห็นดว้ยน้อยกวา่สถานภาพสมรส
และหมา้ย/หยา่ร้าง และ(2) สถานภาพสมรสมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่หมา้ย/หยา่ร้าง 

ด้านการส่ือสารทางการตลาดพบว่า สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านการ
ส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ สถานภาพโสดมีความเห็น
ดว้ยนอ้ยกวา่สถานภาพสมรส  

ดา้นภาพรวมพบวา่ สถานภาพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) สถานภาพโสดมีความเห็นดว้ยน้อยกว่าสถานภาพสมรสและ
หมา้ย/หยา่ร้าง และ(2) สถานภาพสมรสมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่หมา้ย/หยา่ร้าง 
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ตาราง 4.31 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม .23 2 .11 .34 .71 
ภายในกลุ่ม 404.52 1197 .34   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 1.27 2 .63 1.50 .22 
ภายในกลุ่ม 505.88 1197 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 3.03 2 1.52 4.43 .01** 
ภายในกลุ่ม 409.70 1197 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม .89 2 .44 1.17 .31 
ภายในกลุ่ม 454.02 1197 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม .38 2 .19 .51 .60 
ภายในกลุ่ม 450.73 1197 .38   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 11.65 2 5.83 11.43 .00*** 
ภายในกลุ่ม 610.00 1197 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 2.37 2 1.18 2.75 .06 
ภายในกลุ่ม 514.21 1197 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.91 2 .96 3.08 .05* 
ภายในกลุ่ม 371.37 1197 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.31 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

ประกนัชีวิตจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์

ธุรกิจประกนัชีวิตด้านบุคลากร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ .05  

ตาราง 4.32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ ระดับการศึกษา 

ประกนัชีวติ X  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ด้านบุคลากร     
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.73 - .07 .04 
ปริญญาตรี 3.81 - - .12*** 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.69 - - - 
ด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

    

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.70 - .10 .14* 
ปริญญาตรี 3.80 - - .24*** 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.56 - - - 
ด้านภาพรวม     
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.78 - .07 .02 
ปริญญาตรี 3.85 - - .09* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.76 - - - 

 
จากตาราง 4.32 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นบุคลากรพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากกวา่การศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
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ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ การศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากกวา่การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นภาพรวมพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากกวา่การศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตาราง 4.33 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอาชีพ 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 9.05 4 2.26 6.83 .00*** 
ภายในกลุ่ม 395.70 1195 .33   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 3.46 4 .86 2.05 .09 
ภายในกลุ่ม 503.70 1195 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 1.21 4 .30 .88 .48 
ภายในกลุ่ม 411.52 1195 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 4.87 4 1.22 3.23 .01** 
ภายในกลุ่ม 450.04 1195 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 3.91 4 .98 2.61 .03* 
ภายในกลุ่ม 447.20 1195 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 10.09 4 2.52 4.93 .00*** 
ภายในกลุ่ม 611.57 1195 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 4.54 4 1.14 2.65 .03* 
ภายในกลุ่ม 512.04 1195 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.47 4 .87 2.80 .02* 
ภายในกลุ่ม 369.81 1195 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.33 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

ประกนัชีวิตจ าแนกตามอาชีพพบว่า อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิต

ดา้นองค์กร/บริษทั ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการ

ส่ือสารทางการตลาดและภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

ตาราง 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ   อาชีพ 

ประกนัชีวติ X  นักเรียน/
นักศึกษา 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิส่วนตัว/
ค้าขาย 

ด้านองค์กร/บริษัท       
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.67 - .36*** .22*** .18*** .21*** 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.02 - - .14 .18* .15 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.88 - - - .04 .00 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.85 - - - - .03 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.88 - - - - - 
ด้านการบริหารจัดการ       
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.79 - .19* .08 .02 .11 
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.98 - - .11 .22** .08 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.88 - - - .11* .03 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.77 - - - - .14** 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.90 - - - - - 
ด้านผลติภัณฑ์       
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.83 - .20* .12* .04 .13* 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.03 - - .09 .17* .07 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.95 - - - .08 .02 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.87 - - - - .09 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.96 - - - - - 
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ตาราง 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  อาชีพ 
ประกนัชีวติ 

X  นักเรียน/
นักศึกษา 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิส่วนตัว/
ค้าขาย 

ด้านความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

      

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.74 - .24* .03 .15* .00 
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.98 - - .21* .38*** .24* 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.77 - - - .18*** .03 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.59 - - - - .15* 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.74 - - - - - 
ด้านการส่ือสารทาง
การตลาด 

      

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.83 - .18* .06 .06 .03 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.01 - - .24** .24** .15 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.77 - - - .01 .10 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.78 - - - - .09 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.87 - - - - - 
ภาพรวม       
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.77 - .22** .06 .00 .08 
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.99 - - .16* .22*** .13 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.83 - - - .06 .02 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.77 - - - - .09 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.85 - - - - - 
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จากตาราง 4.34 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม
อาชีพเป็นรายคู่ พบวา่  

ดา้นองคก์ร/บริษทัพบว่า อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร/บริษทัแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ทุกอาชีพมีความเห็นด้วยมากกว่านกัเรียน/นกัศึกษา
และ(2) อาชีพรับราชการ /รัฐวสิาหกิจ มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้น 

ดา้นการบริหารจดัการพบว่า อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารจดัการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) แม่บ้าน/พ่อบ้านมีความเห็นด้วยมากกว่า
นกัเรียน/นกัศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นดว้ย
นอ้ยกวา่พนกังานบริษทัเอกชน และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา มีความเห็นน้อยกว่าอาชีพแม่บา้น/พ่อบ้าน 
พนกังานบริษทัเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และ (2) อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นมีความเห็นดว้ยมากกวา่
อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) นักเรียน/นักศึกษา มี
ความเห็นด้วยน้อยกว่าอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านแต่มีความเห็นด้วยมากกว่าอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (2) อาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นมีความเห็นด้วยมากกว่าอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รับ
ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และ(3) อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจมีความเห็นดว้ยน้อย
กวา่พนกังานบริษทัเอกชนแต่มีความเห็นดว้ยมากกวา่ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

ดา้นการส่ือสารทางการตลาดพบว่า อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการส่ือสาร
ทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) แม่บา้น/พ่อบา้นมีความเห็นดว้ย
มากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา และ(2) แม่บา้น/พ่อบา้นมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่พนกังานบริษทัเอกชน
และรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

ดา้นภาพรวมพบว่า อาชีพท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ แม่บา้น/พอ่บา้นมีความเห็นดว้ยมากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังาน 

บริษทัเอกชนและรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
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ตาราง 4.35 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 2.30 4 .58 1.71 .15 
ภายในกลุ่ม 402.45 1195 .34   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 1.82 4 .46 1.08 .37 
ภายในกลุ่ม 505.33 1195 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 3.72 4 .93 2.72 .03* 
ภายในกลุ่ม 409.01 1195 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 3.58 4 .89 2.37 .05* 
ภายในกลุ่ม 451.34 1195 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 6.49 4 1.62 4.36 .00*** 
ภายในกลุ่ม 444.62 1195 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 12.59 4 3.15 6.18 .00*** 
ภายในกลุ่ม 609.06 1195 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 5.05 4 1.26 2.95 .02* 
ภายในกลุ่ม 511.53 1195 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.56 4 .89 2.88 .02* 
ภายในกลุ่ม 369.72 1195 .31   
รวม 373.28 1199    

จากตาราง 4.35 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนพบว่า รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ธุรกิจประกนัชีวติดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ดา้นการส่ือสารทางการตลาดและภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ   รายได้ต่อเดือน (บาท) 

ประกนัชีวติ 
X  ≤10,000 10,001-

25,000 
25,001-
40,000 

40,001-
55,000 

≥55,001 

ด้านบุคลากร       
≤10,000 3.78 - .04 .11* .02 .01 
10,001-25,000 3.82 - - .15*** .06 .03 
25,001-40,000 3.67 - - - .08 .12 
40,001-55,000 3.75 - - - - .03 
≥55,001 3.78 - - - - - 
ด้านการบริหารจัดการ       
≤10,000 3.84 - .04 .06 .06 .11 
10,001-25,000 3.88 - - .11* .10 .07 
25,001-40,000 3.78 - - - .00 .18* 
40,001-55,000 3.78 - - - - .18* 
≥55,001 3.96 - - - - - 
ด้านผลติภัณฑ์       
≤10,000 3.88 - .11* .06 .03 .12 
10,001-25,000 3.99 - - .17*** .14* .01 
25,001-40,000 3.82 - - - .03 .18* 
40,001-55,000 3.85 - - - - .15 
≥55,001 4.00 - - - - - 
ด้านความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

      

≤10,000 3.80 - .03 .20*** .25*** .07 
10,001-25,000 3.78 - - .17*** .22*** .09 
25,001-40,000 3.60 - - - .05 .27*** 
40,001-55,000 3.56 - - - - .32*** 
≥55,001 3.87 - - - - - 
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ตาราง 4.36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ   รายได้ต่อเดือน (บาท) 

ประกนัชีวติ 
X  ≤10,000 10,001-

25,000 
25,001-
40,000 

40,001-
55,000 

≥55,001 

ด้านการส่ือสารทางการตลาด      
≤10,000 3.85 - .01 .12* .13 .03 
10,001-25,000 3.86 - - .14** .14* .02 
25,001-40,000 3.72 - - - .00 .16* 
40,001-55,000 3.72 - - - - .16 
≥55,001 3.88 - - - - - 
ภาพรวม       
≤10,000 3.82 - .04 .08 .07 .09 
10,001-25,000 3.86 - - .12** .11* .04 
25,001-40,000 3.74 - - - .01 .16* 
40,001-55,000 3.75 - - - - .15* 
≥55,001 3.90 - - - - - 

 
จากตาราง 4.36 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

รายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นบุคลากรพบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่
รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาทและ 10,001-25,000 บาท  

ดา้นการบริหารจดัการพบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร
จดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่  (1) รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท มี
ความเห็นดว้ยน้อยกว่ารายได้ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท และ(2) รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 55,000 
บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท และ40,001-55,000 บาท 

ดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) รายไดต่้อเดือน 10,001-25,000 บาท มีความเห็นด้วย
มากกวา่รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท (2) รายไดต่้อเดือน 10,001-25,000 บาท มีความเห็นดว้ย
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มากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายไดต่้อเดือน 40,001-55,000 บาท และ(3) รายได้
ต่อเดือนสูงกวา่ 55,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่  (1) รายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่ 10,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาทและนอ้ยกวา่รายไดต่้อ
เดือน 40,001-55,000 บาท (2) รายไดต่้อเดือน10,001-25,000 บาท  มีความเห็นดว้ยมากกว่ารายได้
ต่อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายไดต่้อเดือน 40,001-55,000 บาท และ(3) รายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 
55,000 บาท มีความเห็นด้วยมากกว่ารายได้ต่อเดือน 25,001-40,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 
40,001-55,000 บาท 

ดา้นการส่ือสารทางการตลาดพบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท (2) รายไดต่้อเดือน10,001-
25,000 บาท มีความเห็นด้วยมากกว่ารายได้ต่อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 
40,001-55,000 บาท และ(3) รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 55,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกว่ารายไดต่้อ
เดือน 25,001-40,000 บาท  

ดา้นภาพรวมพบวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) รายได้ต่อเดือน10,001-25,000 บาท มีความเห็นด้วย
มากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาทและรายไดต่้อเดือน 40,001-55,000 บาท และ(2) รายได้
ต่อเดือนสูงกวา่ 55,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท และรายได้
ต่อเดือน 40,001-55,000 บาท 
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ตาราง 4.37 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม .99 3 .33 .98 .40 
ภายในกลุ่ม 403.76 1196 .34   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 3.17 3 1.06 2.51 .06 
ภายในกลุ่ม 503.98 1196 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 5.91 3 1.97 5.79 .00*** 
ภายในกลุ่ม 406.83 1196 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 7.37 3 2.46 6.57 .00*** 
ภายในกลุ่ม 447.54 1196 .37   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 6.25 3 2.08 5.60 .00*** 
ภายในกลุ่ม 444.86 1196 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 9.73 3 3.24 6.34 .00*** 
ภายในกลุ่ม 611.92 1196 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 2.35 3 .78 1.82 .14 
ภายในกลุ่ม 514.23 1196 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.85 3 1.28 4.15 .01** 
ภายในกลุ่ม 369.43 1196 .31   
รวม 373.28 1199    

จากตาราง 4.37 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกันชีวิตจ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ธุรกิจประกันชีวิตด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคม และภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือนเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) 

ประกนัชีวติ 
X  ≤10,000 10,001-

20,000 
20,001-
30,000 

≥30,001 

ด้านบุคลากร      
≤10,000 3.83 - .09* .19*** .00 
10,001-20,000 3.74 - - .10* .09 
20,001-30,000 3.63 - - - .20*** 
≥30,001 3.83 - - - - 
ด้านการบริหารจัดการ      
≤10,000 3.91 - .12*** .19*** .03 
10,001-20,000 3.79 - - .06 .15** 
20,001-30,000 3.73 - - - .21*** 
≥30,001 3.94 - - - - 
ด้านผลติภัณฑ์      
≤10,000 3.96 - .06 .19*** .06 
10,001-20,000 3.90 - - .13* .11 
20,001-30,000 3.77 - - - .24*** 
≥30,001 4.01 - - - - 
ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม     
≤10,000 3.83 - .16*** .23*** .15* 
10,001-20,000 3.67 - - .07 .01 
20,001-30,000 3.60 - - - .08 
≥30,001 3.69 - - - - 
ภาพรวม      
≤10,000 3.87 - .09* .15*** .02 
10,001-20,000 3.78 - - .06 .08 
20,001-30,000 3.72 - - - .13* 
≥30,001 3.86 - - - - 
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จากตาราง 4.38 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่  

ดา้นบุคลากรพบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลากรแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความเห็นดว้ย
มากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและ 20,001-30,000 บาท (2) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่ 20,001-30,000 บาท และ(3) ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการบริหารจดัการพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านการ
บริหารจดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 
บาท มีความเห็นด้วยมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและ 20,001-30,000 บาท (2) 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความเห็นด้วยน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า 30,000 
บาท และ(3) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความเห็นดว้ยน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง
กวา่ 30,000 บาท 

ด้านผลิตภณัฑ์พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความเห็นดว้ยมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (2) ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท มีความเห็นด้วยมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ(3) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมพบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต ่ากวา่ 
10,000 บาท มีความเห็นด้วยมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 
และค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 

ดา้นภาพรวมพบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความเห็นดว้ย
มากกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท และ(2) ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 
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ตาราง 4.39 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามจ านวนบุตร 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 16.60 2 8.30 25.60 .00*** 
ภายในกลุ่ม 388.15 1197 .32   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 5.27 2 2.64 6.29 .00*** 
ภายในกลุ่ม 501.88 1197 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 4.18 2 2.09 6.12 .00*** 
ภายในกลุ่ม 408.55 1197 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 3.80 2 1.90 5.04 .01** 
ภายในกลุ่ม 451.12 1197 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 6.40 2 3.20 8.61 .00*** 
ภายในกลุ่ม 444.71 1197 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 6.08 2 3.04 5.91 .00*** 
ภายในกลุ่ม 615.57 1197 .51   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 6.68 2 3.34 7.84 .00*** 
ภายในกลุ่ม 509.90 1197 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 6.34 2 3.17 10.34 .00*** 
ภายในกลุ่ม 366.94 1197 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.39 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตจ าแนกตามจ านวนบุตรพบว่า จ  านวนบุตรต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจ
ประกนัชีวติในทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
ตาราง 4.40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 

     จ  าแนกตามจ านวนบุตรเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  จ านวนบุตร 

ประกนัชีวติ 
X  ไม่มีบุตร 1 คน ≥ 2 คน 

ด้านองค์กร/บริษัท     

ไม่มีบุตร 3.75 - .27*** .20*** 
1 คน 4.03 - - .07 
≥ 2 คน 3.96 - - - 
ด้านการบริการ     
ไม่มีบุตร 3.74 - .12** .15*** 
1 คน 3.86 - - .02* 
≥ 2 คน 3.89 - - - 
ด้านบุคลากร     
ไม่มีบุตร 3.72 - .10* .13*** 
1 คน 3.82 - - .03 
≥ 2 คน 3.86 - - - 
ด้านการบริหารจัดการ     
ไม่มีบุตร 3.80 - .11** .12** 
1 คน 3.91 - - .00 
≥ 2 คน 3.92 - - - 
ด้านผลติภัณฑ์     
ไม่มีบุตร 3.86 - .17*** .13*** 
1 คน 4.03 - - .04 
≥ 2 คน 3.99 - - - 
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ตาราง 4.40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามจ านวนบุตรเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  จ านวนบุตร 

ประกนัชีวติ 
X  ไม่มีบุตร 1 คน ≥ 2 คน 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม     
ไม่มีบุตร 3.68 - .18*** .09 
1 คน 3.85 - - .09 
≥ 2 คน 3.76 - - - 
ด้านการส่ือสารทางการตลาด     
ไม่มีบุตร 3.75 - .16*** .14*** 
1 คน 3.91 - - .02 
≥ 2 คน 3.90 - - - 
ภาพรวม     
ไม่มีบุตร 3.76 - .16*** .13*** 
1 คน 3.92 - - .03 
≥ 2 คน 3.89 - - - 

 
จากตาราง 4.40 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

จ านวนบุตรเป็นรายคู่ พบวา่  
ด้านองค์กร/บริษทัพบว่า จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านองค์กร/บริษทั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่มีบุตร 1 คน และ
มีบุตรมากกวา่ 1 คน 

ดา้นบริการพบวา่ จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบริการแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่มีบุตร 1 คน และมีบุตรมากกวา่ 
1 คน และ(2) มีบุตร 1 คน มีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่มีบุตรมากกวา่ 1 คน 

ด้านบุคลากรพบว่า จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านบุคลากรแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นด้วยน้อยกว่ามีบุตร 1 คน และมีบุตร
มากกวา่ 1 คน 
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ดา้นการบริหารจดัการพบว่า จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริหาร
จดัการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยน้อยกวา่มีบุตร 1 
คน และมีบุตรมากกวา่ 1 คน 

ดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่ จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นด้วยน้อยกว่ามีบุตร 1 คน และมีบุตร
มากกวา่ 1 คน 

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมพบวา่ จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยนอ้ย
กวา่มีบุตร 1 คน  

ด้านการส่ือสารทางการตลาดพบว่า จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านการ
ส่ือสารทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยน้อย
กวา่มีบุตร 1 คน และมีบุตรมากกวา่ 1 คน 

ภาพรวมพบว่า จ  านวนบุตรท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรมีความเห็นดว้ยน้อยกว่ามีบุตร 1 คน และมีบุตรมากกวา่ 1 
คน 
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ตาราง 4.41 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามจ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม .85 2 .42 1.26 .28 
ภายในกลุ่ม 403.90 1197 .34   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม .82 2 .41 .97 .38 
ภายในกลุ่ม 506.33 1197 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม .04 2 .02 .06 .94 
ภายในกลุ่ม 412.69 1197 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 1.57 2 .78 2.07 .13 
ภายในกลุ่ม 453.35 1197 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม .22 2 .11 .29 .75 
ภายในกลุ่ม 450.89 1197 .38   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.15 2 .57 1.11 .33 
ภายในกลุ่ม 620.51 1197 .38   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 2.34 2 1.17 2.72 .07 
ภายในกลุ่ม 514.24 1197 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .16 2 .08 .25 .78 
ภายในกลุ่ม 373.12 1197 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.41 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตจ าแนกตามจ านวนผูอ้ยู่ในอุปการะพบว่า จ  านวนผูอ้ยู่ในอุปการะแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติในทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

ตาราง 4.42 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามภูมิภาค 

     ภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นองคก์ร/บริษทั ระหวา่งกลุ่ม 4.24 3 1.41 4.22 .01** 
ภายในกลุ่ม 400.52 1196 .33   
รวม 404.75 1199    

ดา้นการบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4.67 3 1.56 3.70 .01** 
ภายในกลุ่ม 502.48 1196 .42   
รวม 507.15 1199    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 1.76 3 .59 1.71 .16 
ภายในกลุ่ม 410.97 1196 .34   
รวม 412.73 1199    

ดา้นการบริหารจดัการ ระหวา่งกลุ่ม 5.05 3 1.68 4.47 .00*** 
ภายในกลุ่ม 449.87 1196 .38   
รวม 454.91 1199    

ดา้นผลิตภณัฑ์ ระหวา่งกลุ่ม 3.06 3 1.02 2.72 .04* 
ภายในกลุ่ม 448.05 1196 .37   
รวม 451.11 1199    

ดา้นความรับผดิชอบ  
ต่อสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.17 3 1.72 3.35 .02* 
ภายในกลุ่ม 616.48 1197 .52   
รวม 621.65 1199    

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 1.67 3 .56 1.29 .28 
ภายในกลุ่ม 514.92 1196 .43   
รวม 516.58 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.56 3 .85 2.76 .04* 
ภายในกลุ่ม 370.72 1196 .31   
รวม 373.28 1199    
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จากตาราง 4.42 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวติจ าแนกตามภูมิภาคพบวา่ ภูมิภาคแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนั
ชีวิตดา้นองคก์ร/บริษทั ดา้นการบริการ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

ตาราง 4.43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามภูมิภาคเป็นรายคู่ 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  ภูมิภาค 

ประกนัชีวติ 
X  ภาคใต้ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ด้านองค์กร/บริษัท      
ภาคใต ้ 3.85 - .08 .09 .00 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.76 - - .17*** .09 
ภาคเหนือ 3.93 - - - .08 
ภาคกลาง 3.85 - - - - 
ด้านการบริการ      
ภาคใต ้ 3.85 - .15** .01 .06 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.70 - - .16*** .08 
ภาคเหนือ 3.85 - - - .07 
ภาคกลาง 3.78 - - - - 
ด้านการบริหารจัดการ      
ภาคใต ้ 3.90 - .14** .02 .09 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.76 - - .16*** .04 
ภาคเหนือ 3.92 - - - .11* 
ภาคกลาง 3.81 - - - - 
ด้านผลติภัณฑ์      
ภาคใต ้ 3.98 - .10 .03 .13** 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.88 - - .07 .03 
ภาคเหนือ 3.95 - - - .09 
ภาคกลาง 3.85 - - - - 
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ตาราง 4.43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
     จ  าแนกตามภูมิภาคเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  ภูมิภาค 

ประกนัชีวติ 
X  ภาคใต้ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ด้านความรับผดิชอบ             
ต่อสังคม 

     

ภาคใต ้ 3.68 - .01 .16** .01 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.70 - - .15** .01 
ภาคเหนือ 3.84 - - - .15** 
ภาคกลาง 3.69 - - - - 
ภาพรวม      
ภาคใต ้ 3.84 - .07 .05 .05 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.76 - - .12** .03 
ภาคเหนือ 3.88 - - - .09* 
ภาคกลาง 3.79 - - - - 

 
จากตาราง 4.43 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจ าแนกตาม

ภูมิภาคเป็นรายคู่ พบวา่  
ด้านองค์กร/บริษัท  พบว่า ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านองค์กร/บริษัท 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่
ภาคเหนือ 

ดา้นการบริการ พบว่า ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ภาคใตมี้ความเห็นดว้ยมากกวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ภาคเหนือ 

ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการบริหารจดัการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) ภาคใต้มีความเห็นด้วยมากกว่าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ภาคเหนือ (3) ภาคเหนือ
มีความเห็นดว้ยมากกวา่ภาคกลาง 
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ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ภาคใตมี้ความเห็นดว้ยมากกวา่ภาคกลาง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) ภาคใตมี้ความเห็นดว้ย
นอ้ยกวา่ภาคเหนือ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ภาคเหนือ (3) ภาคเหนือมี
ความเห็นดว้ยมากกวา่ภาคกลาง 

ภาพรวม พบว่า ภูมิภาคท่ีมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นดว้ยน้อยกวา่ภาคเหนือ (2) 
ภาคเหนือมีความเห็นดว้ยมากกวา่ภาคกลาง 

 

5.2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ตาราง 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
     ของการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ 
     ของผู้บริโภค 

เพศ 

ชาย หญงิ t  Sig 

X  DS.  X  DS.  
ดา้นเทคนิค 4.03 .584 4.16 .555 -3.90 .00*** 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ 4.00 .630 4.17 .562 -4.69 .00*** 
ดา้นประสบการณ์ในอดีต 3.76 .673 3.84 .653 -1.80 .07 
ดา้นอารมณ์และความรู้สึก 3.91 .686 4.01 .620 -2.64 .01** 
ดา้นวฒันธรรมและสังคม 3.55 .730 3.60 .693 -1.36 .17 
ภาพรวม 3.85 .526 3.96 .484 -3.53 .00*** 
 

จากตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกนัมีผลต่อ
คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นเทคนิค ดา้นความพร้อมของจิตใจ 
ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยเพศหญิงให้
ความส าคญัมากกวา่เพศชายในทุกดา้น 
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ตาราง 4.45 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 8.81 4 2.20 6.95 .00*** 
ภายในกลุ่ม 378.30 1195 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของจิตใจ ระหวา่งกลุ่ม 17.12 4 4.28 12.72 .00*** 
ภายในกลุ่ม 401.97 1195 .34   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ในอดีต ระหวา่งกลุ่ม 2.53 4 .63 1.45 .22 
ภายในกลุ่ม 520.93 1195 .44   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ระหวา่งกลุ่ม 8.64 4 2.16 5.26 .00*** 
ภายในกลุ่ม 490.54 1195 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและสังคม ระหวา่งกลุ่ม 13.15 4 3.29 6.72 .00*** 
ภายในกลุ่ม 585.12 1195 .49   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.78 4 .94 3.79 .00*** 
ภายในกลุ่ม 297.30 1195 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.45 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาย ุพบวา่ อายตุ่างกนัใหค้ะแนน
ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคด้านเทคนิค ด้านความพร้อมของจิตใจ ด้าน
อารมณ์และความรู้สึก ดา้นวฒันธรรมและสังคม และภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.05  
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ตาราง 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  อายุ 

 
X  ≤ 24 ปี 25 – 32 ปี  33 – 40 ปี 41 – 48 ปี ≥49 ปี 

ด้านเทคนิค       
≤ 24 ปี 4.02 - .08 .17*** .20*** .03 
25 – 32 ปี 4.10 - - .10* .12* .11 
33 – 40 ปี 4.20 - - - .02 .21*** 
41 – 48 ปี 4.22 - - - - .23*** 
≥49 ปี 3.99 - - - - - 
ด้านความพร้อมของจิตใจ      
≤ 24 ปี 3.97 - .13** .26*** .24*** .07 
25 – 32 ปี 4.11 - - .12** .10* .21*** 
33 – 40 ปี 4.23 - - - .02 .33*** 
41 – 48 ปี 4.21 - - - - .31*** 
≥49 ปี 3.90 - - - - - 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก      
≤ 24 ปี 3.88 - .07 .17*** .19*** .04 
25 – 32 ปี 3.95 - - .11* .12* .10 
33 – 40 ปี 4.06 - - - .02 .21*** 
41 – 48 ปี 4.08 - - - - .23*** 
≥49 ปี 3.85 - - - - - 
ด้านวฒันธรรมและสังคม      
≤ 24 ปี 3.79 - .23*** .26*** .26*** .31*** 
25 – 32 ปี 3.57 - - .03 .03 .09 
33 – 40 ปี 3.53 - - - .00 .05 
41 – 48 ปี 3.53 - - - - .05 
≥49 ปี 3.48 - - - - - 
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ตาราง 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  อายุ 

 
X  ≤ 24 ปี 25 – 32 ปี  33 – 40 ปี 41 – 48 ปี ≥49 ปี 

ภาพรวม       
≤ 24 ปี 3.91 - .01 .06 .06 .13* 
25 – 32 ปี 3.90 - - .06 .07 .12* 
33 – 40 ปี 3.97 - - - .00 .18*** 
41 – 48 ปี 3.97 - - - - .19*** 
≥49 ปี 3.79 - - - - - 

 
จากตาราง 4.46 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่  
ด้านเทคนิคพบว่า กลุ่มอายุต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านเทคนิค

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) อายุต ่ากวา่ 24 ปี ให้ความส าคญันอ้ยกวา่กลุ่ม
อายุ 33 – 40 ปี กลุ่มอายุ 41 – 48 ปี (2) กลุ่มอายุ 25 – 32 ปี ให้ความส าคญันอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ33 – 40 
ปี และกลุ่มอายุ 41 – 48 ปี (3) กลุ่มอายุ 33 – 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 – 48 ปี ให้ความส าคญัมากกวา่
กลุ่มอายสูุงกวา่ 49 ปี 

ดา้นความพร้อมของจิตใจพบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ดา้นความพร้อมของจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) อายุต ่ากวา่ 24 ปี ให้
ความส าคญันอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ25 – 32 ปี กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี และกลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี (2) กลุ่มอาย ุ25 
– 32 ปี ให้ความส าคญัน้อยกว่ากลุ่มอายุ 33 – 40 ปี กลุ่มอายุ 41 – 48 ปี แต่ให้ความส าคญัมากกว่า
กลุ่มอายุสูงกว่า 49 ปี (3) กลุ่มอายุ 33 – 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 – 48 ปี ให้ความส าคญัมากกว่ากลุ่ม
อายสูุงกวา่ 49 ปี 

ดา้นอารมณ์และความรู้สึกพบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ดา้นอารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) อายตุ  ่ากวา่ 24 ปี ให้
ความส าคญันอ้ยกวา่กลุ่มอายุ 33 – 40 ปี กลุ่มอายุ 41 – 48 ปี (2) กลุ่มอายุ 25 – 32 ปี ให้ความส าคญั
นอ้ยกวา่กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี และกลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี (3) กลุ่มอาย ุ33 – 40 ปี และกลุ่มอาย ุ41 – 48 ปี 
ใหค้วามส าคญัมากกวา่กลุ่มอายสูุงกวา่ 49 ปี 

ดา้นวฒันธรรมและสังคมพบวา่ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 24 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นวฒันธรรมและสังคม มากกวา่ทุกกลุ่มอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
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ภาพรวมพบวา่ ทุกกลุ่มอายุ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ในภาพรวมมากกว่า
กลุ่มอายสูุงกวา่ 49 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 
ตาราง 4.47 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 

     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานภาพ 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 4.39 2 2.19 6.86 .00*** 
ภายในกลุ่ม 382.72 1197 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.76 2 2.88 8.34 .00*** 
ภายในกลุ่ม 413.33 1197 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 3.32 2 1.66 3.82 .02* 
ภายในกลุ่ม 520.14 1197 .43   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 9.35 2 4.68 11.43 .00*** 
ภายในกลุ่ม 489.83 1197 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 10.38 2 5.19 10.57 .00*** 
ภายในกลุ่ม 587.89 1197 .49   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 4.33 2 2.16 8.72 .00*** 
ภายในกลุ่ม 296.75 1197 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.47 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพ

ต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตาราง 4.48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ สถานภาพ 

 
X  โสด สมรส  หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

ด้านเทคนิค     
โสด 4.06 - .12*** .14* 
สมรส 4.18 - - .02 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.20 - - - 

ด้านความพร้อมของ
จิตใจ 

    

โสด 4.04 - .14*** .14 
สมรส 4.18 - - .00 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.18 - - - 

ด้านประสบการณ์ใน
อดีต 

    

โสด 3.76 - .11** .06 
สมรส 3.87 - - .05 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

3.82 - - - 

ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก 

    

โสด 3.90 - .17*** .20** 
สมรส 4.07 - - .03 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

4.10 - - - 
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ตาราง 4.48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ สถานภาพ 

 
X  โสด สมรส  หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

ด้านวฒันธรรมและ
สังคม 

    

โสด 3.57 - .08* .33*** 
สมรส 3.65 - - .41*** 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

3.24 - - - 

ภาพรวม     
โสด 3.87 - .12*** .04 
สมรส 3.99 - - .08 
หมา้ย/หยา่ร้าง/             
แยกกนัอยู ่

3.91 - - - 

 
จากตาราง 4.48 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นเทคนิคพบว่า สถานภาพต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ สถานภาพโสดให้ความส าคญันอ้ยกวา่สถานภาพ
สมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ดา้นความพร้อมของจิตใจพบวา่ สถานภาพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ด้านความพร้อมของจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ สถานภาพโสดให้
ความส าคญันอ้ยกวา่สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ดา้นประสบการณ์ในอดีตพบวา่ สถานภาพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ด้านประสบการณ์ในอดีตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ สถานภาพโสดให้
ความส าคญันอ้ยกวา่สถานภาพสมรส 
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ดา้นอารมณ์และความรู้สึกพบวา่ สถานภาพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ด้านอารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ สถานภาพโสดให้
ความส าคญันอ้ยกวา่สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ดา้นวฒันธรรมและสังคมพบวา่ สถานภาพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ดา้นวฒันธรรมและสังคมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) สถานภาพโสดให้
ความส าคญัมากกว่าสถานภาพสมรส และหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ และ (2) สถานภาพสมรสให้
ความส าคญัมากกวา่สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ภาพรวมพบว่า สถานภาพต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ สถานภาพโสดให้ความส าคญันอ้ยกวา่สถานภาพ
สมรส 
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ตาราง 4.49 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 2.74 2 1.37 4.26 .01** 
ภายในกลุ่ม 384.37 1197 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.95 2 2.48 7.16 .00*** 
ภายในกลุ่ม 414.14 1197 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 1.50 2 .75 1.72 .18 
ภายในกลุ่ม 521.96 1197 .44   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.18 2 .59 1.41 .24 
ภายในกลุ่ม 498.00 1197 .42   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 8.33 2 4.17 8.45 .00*** 
ภายในกลุ่ม 589.94 1197 .49   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .08 2 .04 .16 .85 
ภายในกลุ่ม 300.99 1197 .25   
รวม 301.08 1199    

จากตาราง 4.49 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ระดบั
การศึกษาต่างกนัใหค้ะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ และดา้นวฒันธรรมและสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.50 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ ระดับการศึกษา 
 

X  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ด้านเทคนิค     
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.08 - .02 .13* 
ปริญญาตรี 4.10 - - .11** 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.21 - - - 
ด้านความพร้อมของจิตใจ    
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.06 - .02 .17*** 
ปริญญาตรี 4.08 - - .15*** 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.23 - - - 
ด้านวฒันธรรมและสังคม    
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.66 - .04 .23*** 
ปริญญาตรี 3.62 - - .19*** 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.43 - - - 

 
จากตาราง 4.50 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นเทคนิค และดา้นความพร้อมของจิตใจพบว่า ระดบัการศึกษาต่างๆ ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค ดา้นความพร้อมของจิตใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 ได้แก่ ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีให้ความส าคัญน้อยกว่าระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นวฒันธรรมและสังคมพบวา่ ระดบัการศึกษาต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นวฒันธรรมและสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรีใหค้วามส าคญัมากกวา่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตาราง 4.51 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาชีพ 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 4.68 4 1.17 3.65 .01** 
ภายในกลุ่ม 382.43 1195 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.46 4 1.36 3.94 .00*** 
ภายในกลุ่ม 413.64 1195 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 9.20 4 2.30 5.34 .00*** 
ภายในกลุ่ม 514.27 1195 .43   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 7.35 4 1.84 4.47 .00*** 
ภายในกลุ่ม 491.82 1195 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 19.92 4 4.98 10.29 .00*** 
ภายในกลุ่ม 578.35 1195 .48   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.90 4 .97 3.92 .00*** 
ภายในกลุ่ม 297.18 1195 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.51 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพพบว่า อาชีพต่างกนัให้
คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
 
 
 
 
 



93 
 

ตาราง 4.52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้   อาชีพ 

X  นักเรียน/
นักศึกษา 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิส่วนตัว/
ค้าขาย 

ด้านเทคนิค       
นกัเรียน/นกัศึกษา 4.03 - .19* .06 .07 .18*** 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.22 - - .13 .12 .01 
พนกังานบริษทัเอกชน 4.10 - - - .00 .12** 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4.10 - - - - .11* 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.21 - - - - - 
ด้านความพร้อมของจิตใจ      
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.99 - .25*** .11* .13* .20*** 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.23 - - .13 .12 .05 
พนกังานบริษทัเอกชน 4.10 - - - .01 .09 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4.11 - - - - .07 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.19 - - - - - 
ด้านประสบการณ์ในอดีต      
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.84 - .21* .06 .13* .07 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.04 - - .26*** .33*** .14 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.78 - - - .07 .12* 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.71 - - - - .19*** 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.90 - - - - - 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก      
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.86 - .20* .09 .11 .24*** 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.06 - - .11 .09 .05 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.95 - - - .02 .16*** 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.97 - - - - .13* 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4.11 - - - - - 
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ตาราง 4.52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  อาชีพ 
 

X  นักเรียน/
นักศึกษา 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิส่วนตัว/
ค้าขาย 

ด้านวฒันธรรมและสังคม      
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.82 - .03 .32*** .29*** .28*** 
แม่บา้น/พอ่บา้น 3.85 - - .36*** .33*** .31*** 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.50 - - - .03 .05 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.53 - - - - .02 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.54 - - - - - 
ภาพรวม       
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.91 - .17** .02 .02 .08 
แม่บา้น/พอ่บา้น 4.08 - - .20*** .20*** .09 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.88 - - - .00 .11** 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3.88 - - - - .11** 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 3.99 - - - - - 

 
จากตาราง 4.52 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่  
ด้านเทคนิค พบว่าอาชีพต่างๆ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านเทคนิค

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) นักเรียน/นักศึกษาให้ความส าคญัน้อยกว่า
แม่บา้น /พ่อบา้น และธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  (2) พนกังานบริษทัเอกชนและรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ให้
ความส าคญันอ้ยกวา่ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  

ดา้นความพร้อมของจิตใจ พบวา่อาชีพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้น
ความพร้อมของจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาให้
ความส าคญันอ้ยกวา่ทุกอาชีพ 

ดา้นประสบการณ์ในอดีต พบวา่อาชีพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้น
ประสบการณ์ในอดีตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) นักเรียน/นักศึกษาให้
ความส าคญันอ้ยกวา่แม่บา้น /พ่อบา้น  แต่ใหค้วามส าคญัมากกวา่รับราชการ /รัฐวสิาหกิจ  (2) แม่บา้น/
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พ่อบา้น ให้ความส าคญัมากกว่าพนักงานบริษทัเอกชนและรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  (3) พนักงาน
บริษทัเอกชนและรับราชการ /รัฐวสิาหกิจ ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบวา่อาชีพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้น
อารมณ์และความรู้สึก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) นกัเรียน/นกัศึกษาให้
ความส าคญัน้อยกว่าแม่บา้น /พ่อบา้น และธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  (2) พนกังานบริษทัเอกชนและรับ
ราชการ /รัฐวสิาหกิจ ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย  

ดา้นวฒันธรรมและสังคมพบวา่ อาชีพต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้น
วฒันธรรมและสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาและ
แม่บา้น /พอ่บา้น ใหค้วามส าคญัมากกวา่ทุกอาชีพ 

ภาพรวม พบวา่อาชีพต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นภาพรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) นักเรียน/นักศึกษาให้ความส าคญัน้อยกว่าแม่บ้าน/
พ่อบ้าน (2) แม่บ้าน /พ่อบ้าน  ให้ความส าคัญมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนและรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (3) พนักงานบริษทัเอกชนและรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญัน้อยกว่าธุรกิจ
ส่วนตวั /คา้ขาย  
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ตาราง 4.53 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 3.97 4 .99 3.10 .02* 
ภายในกลุ่ม 383.14 1195 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.47 4 .87 2.50 .04* 
ภายในกลุ่ม 415.62 1195 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 4.18 4 1.04 2.40 .05* 
ภายในกลุ่ม 519.29 1195 .43   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 5.83 4 1.46 3.53 .01** 
ภายในกลุ่ม 493.35 1195 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 10.12 4 2.53 5.14 .00*** 
ภายในกลุ่ม 588.16 1195 .49   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .94 4 .24 .94 .44 
ภายในกลุ่ม 300.13 1195 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.53 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนพบวา่ รายไดต่้อ
เดือนต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ทุกดา้นยกเวน้ภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ
รับรู้ 

  รายได้ต่อเดือน (บาท) 

X  ≤10,000 10,001-
25,000 

25,001-
40,000 

40,001-
55,000 

≥55,00
1 

ด้านเทคนิค       
≤10,000 4.02 - .10* .12* .13* .22*** 
10,001-25,000 4.12 - - .02 .03 .12 
25,001-40,000 4.14 - - - .01 .11 
40,001-55,000 4.15 - - - - .09 
≥55,001 4.25 - - - - - 
ด้านความพร้อมของจิตใจ      
≤10,000 4.01 - .11* .15** .14* .15* 
10,001-25,000 4.12 - - .04 .03 .04 
25,001-40,000 4.15 - - - .00 .00 
40,001-55,000 4.15 - - - - .00 
≥55,001 4.15 - - - - - 
ด้านประสบการณ์ในอดีต      
≤10,000 3.80 - .06 .07 .01 .12 
10,001-25,000 3.85 - - .13** .07 .06 
25,001-40,000 3.72 - - - .06 .20** 
40,001-55,000 3.78 - - - - .13 
≥55,001 3.92 - - - - - 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก      
≤10,000 3.88 - .07 .16** .17** .22*** 
10,001-25,000 3.95 - - .09 .10 .15* 
25,001-40,000 4.04 - - - .01 .06 
40,001-55,000 4.05 - - - - .06 
≥55,001 4.10 - - - - - 
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ตาราง 4.54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ (ต่อ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ 
รับรู้ 

 รายได้ต่อเดือน (บาท) 

X  ≤10,000 10,001-
25,000 

25,001-
40,000 

40,001-
55,000 

≥55,00
1 

ด้านวฒันธรรมและสังคม      
≤10,000 3.76 - .20*** .23*** .27*** .13 
10,001-25,000 3.55 - - .03 .07 .08 
25,001-40,000 3.52 - - - .04 .11 
40,001-55,000 3.48 - - - - .15 
≥55,001 3.63 - - - - - 

 
จากตาราง 4.54 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นเทคนิคและดา้นความพร้อมของจิตใจ พบว่า รายไดต่้อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิคและดา้นความพร้อมของจิตใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ทุกช่วงรายได ้

ดา้นประสบการณ์ในอดีต พบวา่รายไดต่้อเดือนต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นประสบการณ์ในอดีตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) รายไดต่้อเดือน 
10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญัมากกว่ารายได ้25,001-40,000 บาท (2) รายได ้25,001-40,000 
บาท ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่รายไดสู้งกวา่ 50,000 บาท 

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบว่ารายไดต่้อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ (1) รายไดต่้อ
เดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ให้ความส าคญันอ้ยกวา่รายได ้25,001-40,000 บาท รายได ้40,001-55,000 
บาท และรายไดสู้งกวา่ 50,000 บาท (2) รายได ้10,001-25,000 บาท ให้ความส าคญันอ้ยกวา่รายได้
สูงกวา่ 50,000 บาท 

ดา้นวฒันธรรมและสังคมพบวา่ รายไดต่้อเดือนต่างๆ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นวฒันธรรมและสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่ 10,000 บาท ใหค้วามส าคญัมากกวา่ทุกช่วงรายได ้ยกเวน้รายไดสู้งกวา่ 50,000 บาท 
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ตาราง 4.55 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 3.23 3 1.08 3.36 .02* 
ภายในกลุ่ม 383.88 1196 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.93 3 1.31 3.78 .01** 
ภายในกลุ่ม 415.16 1196 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 1.41 3 .47 1.08 .36 
ภายในกลุ่ม 522.05 1196 .44   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 4.51 3 1.50 3.63 .01** 
ภายในกลุ่ม 494.67 1196 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.77 3 1.92 3.88 .01** 
ภายในกลุ่ม 592.51 1196 .50   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .49 3 .16 .65 .58 
ภายในกลุ่ม 300.13 1196 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.55 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนพบว่า 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค ดา้นความ
พร้อมของจิตใจ ด้านอารมณ์และความรู้สึก และด้านวฒันธรรมและสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.56 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือนเป็นรายคู่ 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ

รับรู้ 

 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) 

X  ≤10,000 10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

≥30,001 

ด้านเทคนิค      
≤10,000 4.08 - .04 .05 .17*** 
10,001-20,000 4.12 - - .01 .14** 
20,001-30,000 4.12 - - - .13* 
≥30,001 4.25 - - - - 
ด้านความพร้อมของ
จิตใจ 

     

≤10,000 4.05 - .09* .05 .18*** 
10,001-20,000 4.14 - - .04 .09 
20,001-30,000 4.10 - - - .13 
≥30,001 4.23 - - - - 
ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก 

     

≤10,000 3.93 - .05 .09 .20*** 
10,001-20,000 3.97 - - .05 .15* 
20,001-30,000 4.02 - - - .10 
≥30,001 4.12 - - - - 
ด้านวฒันธรรมและ
สังคม 

     

≤10,000 3.66 - .10* .11 .21*** 
10,001-20,000 3.56 - - .01 .11 
20,001-30,000 3.54 - - - .10 
≥30,001 3.45 - - - - 
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จากตาราง 4.56 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่  

ดา้นเทคนิค พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้น
เทคนิค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนทุกช่วง ให้ความส าคญั
นอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 

ดา้นความพร้อมของจิตใจ พบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ดา้นความพร้อมของจิตใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ให้ความส าคัญน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 30,000 บาท 

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ให้ความส าคัญน้อยกว่า
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท 

ดา้นวฒันธรรมและสังคม พบวา่ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ดา้นวฒันธรรมและสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ให้ความส าคัญมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ
ค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 30,000 บาท 
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ตาราง 4.57 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามจ านวนบุตร 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 1.67 2 .84 2.60 .08 
ภายในกลุ่ม 385.44 1197 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.20 2 1.10 3.16 .04* 
ภายในกลุ่ม 416.89 1197 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 6.00 2 3.00 6.94 .00*** 
ภายในกลุ่ม 517.46 1197 .41   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 4.38 2 2.19 5.29 .01** 
ภายในกลุ่ม 494.80 1197 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 3.77 2 1.89 3.80 .02* 
ภายในกลุ่ม 594.51 1197 .50   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.36 2 1.68 6.76 .00*** 
ภายในกลุ่ม 297.71 1197 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.57 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามจ านวนบุตร พบวา่ จ านวนบุตร
ต่างกันให้คะแนนความส าคัญต่อปัจจัยท่ี มีผลต่อการรับรู้ด้านความพร้อมของจิตใจ ด้าน
ประสบการณ์ในอดีต ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ดา้นวฒันธรรมและสังคม และภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.58 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามจ านวนบุตรเป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  จ านวนบุตร 

X  ไม่มีบุตร 1 คน ≥ 2 คน 

ด้านความพร้อมของจิตใจ     

ไม่มีบุตร 4.08 - .10* .07 
1 คน 4.18 - - .04 
≥ 2 คน 4.14 - - - 
ด้านประสบการณ์ในอดีต     
ไม่มีบุตร 3.76 - .17*** .11* 
1 คน 3.93 - - .07 
≥ 2 คน 3.86 - - - 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก     
ไม่มีบุตร 3.93 - .16*** .06 
1 คน 4.09 - - .09 
≥ 2 คน 4.00 - - - 
ด้านวฒันธรรมและสังคม     
ไม่มีบุตร 3.54 - .12* .10* 
1 คน 3.66 - - .02 
≥ 2 คน 3.64 - - - 
ภาพรวม     
ไม่มีบุตร 3.88 - .13*** .08* 
1 คน 4.01 - - .05 
≥ 2 คน 3.96 - - - 

 
จากตาราง 4.58 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามจ านวนบุตรเป็นรายคู่ พบวา่  
ด้านความพร้อมของจิตใจ และด้านอารมณ์และความรู้สึก พบว่า จ านวนบุตรต่างๆ ให้

ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นความพร้อมของจิตใจและดา้นอารมณ์และความรู้สึก 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่มีบุตร 1 คน 
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ดา้นประสบการณ์ในอดีต ดา้นวฒันธรรมและสังคม และภาพรวม พบวา่ จ านวนบุตรต่างๆ 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นประสบการณ์ในอดีต ดา้นวฒันธรรมและสังคม และ
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ ไม่มีบุตรให้ความส าคญันอ้ยกวา่ทุกช่วง
ของจ านวนบุตร 

 

ตาราง 4.59 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามจ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม .21 2 .11 .33 .72 
ภายในกลุ่ม 386.90 1197 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.06 2 .53 1.52 .22 
ภายในกลุ่ม 418.03 1197 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม .38 2 .19 .44 .65 
ภายในกลุ่ม 523.08 1197 .44   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.43 2 .71 1.72 .18 
ภายในกลุ่ม 497.75 1197 .42   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม .10 2 .05 .10 .90 
ภายในกลุ่ม 598.17 1197 .50   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .23 2 .11 .45 .64 
ภายในกลุ่ม 300.85 1197 .25   
รวม 301.08 1199    

จากตาราง 4.59 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามจ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะพบว่า 
จ  านวนผูอ้ยู่ในอุปการะต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ในทุกด้านไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.60 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามภูมิภาค 

     ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ SS  df  MS  F  .sig  

ดา้นเทคนิค ระหวา่งกลุ่ม 3.13 3 1.04 3.25 .02* 
ภายในกลุ่ม 383.98 1196 .32   
รวม 387.11 1199    

ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.80 3 1.27 3.65 .01** 
ภายในกลุ่ม 415.29 1196 .35   
รวม 419.09 1199    

ดา้นประสบการณ์ใน
อดีต 

ระหวา่งกลุ่ม 1.01 3 .34 .77 .51 
ภายในกลุ่ม 522.45 1196 .44   
รวม 523.46 1199    

ดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก 

ระหวา่งกลุ่ม 5.63 3 1.88 4.55 .00*** 
ภายในกลุ่ม 493.54 1196 .41   
รวม 499.18 1199    

ดา้นวฒันธรรมและ
สังคม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.39 3 .46 .93 .43 
ภายในกลุ่ม 596.89 1196 .50   
รวม 598.28 1199    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.72 3 .57 2.29 .08 
ภายในกลุ่ม 299.36 1196 .25   
รวม 301.08 1199    

 

จากตาราง 4.60 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามภูมิภาคพบวา่ ภูมิภาคต่างกนัให้
คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านเทคนิค ด้านความพร้อมของจิตใจ และด้าน
อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตาราง 4.61 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
     ของผูบ้ริโภคจ าแนกตามภูมิภาคเป็นรายคู่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้  ภูมิภาค 

X  ภาคใต้ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ด้านเทคนิค      
ภาคใต ้ 4.19 - .13** .12** .06 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.07 - - .01 .07 
ภาคเหนือ 4.07 - - - .06 
ภาคกลาง 4.13 - - - - 
ด้านความพร้อมของจิตใจ      
ภาคใต ้ 4.20 - .14*** .13** .08 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.06 - - .01 .06 
ภาคเหนือ 4.07 - - - .05 
ภาคกลาง 4.12 - - - - 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก      
ภาคใต ้ 4.07 - .19*** .12* .06 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.88 - - .07 .12* 
ภาคเหนือ 3.95 - - - .05 
ภาคกลาง 4.01 - - - - 

 
จากตาราง 4.61 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภค จ าแนกตามภูมิภาคเป็นรายคู่ พบวา่  
ดา้นเทคนิคและดา้นความพร้อมของจิตใจ พบวา่ ภูมิภาคต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิคและดา้นความพร้อมของจิตใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
ไดแ้ก่ ภาคใตใ้หค้วามส าคญัมากกวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก พบวา่ ภูมิภาคต่างๆ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ด้านอารมณ์และความรู้สึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ได้แก่ (1) ภาคใต้ให้
ความส าคญัมากกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้
ความส าคญันอ้ยกวา่ภาคกลาง 
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6. การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวติของผู้บริโภคในประเทศไทย 

การวิ เ คราะ ห์ค่ าสั มประ สิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์  (Correlation coefficient) เพื่ อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็น
ค่าท่ีวดัความสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1 ความสัมพนัธ์โดยภาพรวมระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย รายละเอียดดงัตาราง 4.62 
 
ตาราง 4.62 แสดงความสัมพนัธ์โดยภาพรวมระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
      ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวติ 

Pearson Correlation .580** 
Sig. (2-tailed) .000 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 
จากตาราง 4.62 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนั

ชีวิตของผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั (r= .580, Sig. < .01) กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
สูงจะท าให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตสูงด้วย โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 58.00 

 
6.2 ความสัมพนัธ์รายดา้นระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

ประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย รายละเอียดดงัตาราง 4.63 
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ตาราง 4.63 แสดงความสัมพนัธ์รายดา้นระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 
      ของธุรกิจประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ 
  เทคนิค ความ

พร้อม
ของจิตใจ 

ประสบการณ์
ในอดีต 

อารมณ์
และ

ความรู้สึก 

วฒันธรรม
และสังคม 

การรับรู้
ภาพลกัษณ์
ของธุรกจิ
ประกนั
ชีวติ 

ดา้นองคก์ร/บริษทั .403** .378** .403** .443** .213** 
ดา้นการบริการ .449** .412** .491** .462** .286** 
ดา้นบุคลากร .352** .366** .414** .381** .265** 
ดา้นการบริหาร
จดัการ 

.432** .414** .501** .450** .327** 

ดา้นผลิตภณัฑ์ .462** .446** .502** .446** .314** 
ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

.337** .332** .483** .382** .373** 

ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด   

.487** .396** .497** .418** .340** 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 
จากตาราง 4.63 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านประสบการณ์ในอดีตและการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดบัปาน
กลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (r= . 502, Sig. < .01) กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความส าคญั
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นประสบการณ์ในอดีตสูงจะท าให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติดา้นผลิตภณัฑสู์งดว้ย โดยมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 50.20 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นวฒันธรรมและสังคมและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตด้านองค์กร/บริษทัมีความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่ามาก และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (r= . 213, Sig. < .01) กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ด้านวฒันธรรมและสังคมสูงจะท าให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ธุรกิจประกนัชีวติดา้นองคก์ร/บริษทัสูงดว้ย โดยมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 21.30 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ                              

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศ
ไทย ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง จ านวน 
1,200 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.58) เพศชาย (ร้อยละ 34.42) อาย ุ33-40 ปี 
(ร้อยละ 27.33)  อาย ุ25-32 ปี (ร้อยละ 24.92)  สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.33) สมรส (ร้อยละ 41.00) 
ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (ร้อยละ 63.58) สูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 22.33) อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (ร้อยละ 34.17) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 24.08) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย (ร้อยละ 
20.25) รายได้ต่อเดือน 10,001-25,000 บาท (ร้อยละ 39.50) รายได้ต่อเดือน 25,001-40,000 บาท 
(ร้อยละ 20.83) ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ≤ 10,000 บาท (ร้อยละ 40.33) ไม่มีบุตร (ร้อยละ 60.25) ไม่มีผูอ้ยู่
ในอุปการะ (ร้อยละ 65.92) และอาศยัอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ (ร้อยละ 25) 

จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตในประเทศไทย  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง                
ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวิตคือ เป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว (ร้อยละ 47.12) สามารถน าเบ้ียประกนัชีวิตไปหกัลดหย่อนภาษีได ้(ร้อยละ 21.28) เป็น 
เป็นการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ (ร้อยละ 21.13)  การกระจายการลงทุนทางการเงิน (ร้อยละ 10.47) 
ซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทน (ร้อยละ 75.42) ธนาคาร (ร้อยละ 18.58) นายหน้า (ร้อยละ 4.33) และ
โทรศพัท ์(ร้อยละ 1.67) มีผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง (ร้อยละ 67.67) พอ่แม่/ผูป้กครอง 
(ร้อยละ 26.92) และเพื่อน (ร้อยละ 5.42) เลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
(ร้อยละ 53.39) ตลอดชีพ (ร้อยละ 25.13) ชัว่ระยะเวลา (ร้อยละ 16.99) เงินไดป้ระจ า (ร้อยละ 4.49) 
ระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรม์ มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 27.58) รองลงมา 6-10 ปี (ร้อยละ 
24.17) ระยะเวลา 16-20 ปี (ร้อยละ 18.08) และระยะเวลา 11-15 ปี (ร้อยละ 16.17) รูปแบบการช าระ
เงินค่าเบ้ียประกนัแบบรายปี (ร้อยละ 48.00) รายเดือน (ร้อยละ 33.33) ราย 3 เดือน (ร้อยละ 9.58) 
และราย 6 เดือน (ร้อยละ 9.08) ส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ประกนัชีวิต จ านวน 1 ฉบบั (ร้อยละ 
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54.75) จ านวน 2 ฉบบั (ร้อยละ 25.00) จ านวน 3 ฉบบั (ร้อยละ 9.67) และมากกว่า 3 ฉบบั (ร้อยละ 
10.58) ช าระค่าเบ้ียประกนัต่อปีเป็นเงิน 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 37.92) ต ่ากว่า 15,000 บาท 
(ร้อยละ 36.67) ผูรั้บผลประโยชน์คือ บิดา/มารดา (ร้อยละ 40.22) บุตร (ร้อยละ 23.34) ตนเอง             
(ร้อยละ 19.07) และสามี/ภรรยา (ร้อยละ 14.22) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตกบับริษทัเอไอเอ ประกนัชีวิต (ร้อยละ 43.00) รองลงมาคือบริษทักรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวิต 
จ ากดั (ร้อยละ 25.00) บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั (ร้อยละ 21.42) บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (ร้อยละ 14.50) และบริษทัอลิอนัซ์อยธุยาประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 8.25) 

2.  ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ ในประเทศไทย 
ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นต่อภาพรวมของภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย อยู่ในระดับเห็นด้วย            
( X =3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาพลกัษณ์ทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านผลิตภณัฑ์ ( X  = 3.92) รองลงมาด้านองค์กร/บริษทั และด้านการบริหาร
จดัการ ( X  = 3.85) ด้านการส่ือสารทางการตลาด ( X  = 3.81) ด้านการบริการ ( X  = 3.80) ด้าน
บุคลากร ( X  = 3.77)  และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ( X  = 3.73) ตามล าดบั ส าหรับภาพลกัษณ์
ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ด้านองค์กร/บริษัท คือบริษัทประกันชีวิตเป็นธุรกิจแนวใหม่ ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง                       
( X  = 3.95) ดา้นบริการคือบริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้เตือนลูกคา้เม่ือใกลค้รบก าหนดช าระค่าเบ้ีย
ประกนัอย่างสม ่าเสมอ ( X  = 3.97) ด้านบุคลากรคือพนักงานมีความรู้ในกรมธรรม์เป็นอย่างดี                   
( X  = 3.90) ด้านการบริหารจดัการคือบริษทัประกนัชีวิตมีส านักงานสาขา ครอบคลุมทุก/พื้นท่ี                      
( X  = 3.96) ด้านผลิตภณัฑ์คือกรมธรรม์มีความคุ้มครองท่ีครอบคลุมครบถ้วน เช่น สวสัดิการ
ค่าชดเชยรายวนั ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ และรูปแบบของกรมธรรม์มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของท่าน ( X = 3.97) ดา้นรับผิดชอบต่อสังคมคือบริษทัประกนั
ชีวิตให้ความส าคญัดา้นสิทธิผลประโยชน์ของลูกคา้ ( X  = 3.79) ดา้นการส่ือสารทางการตลาดคือ
บริษทัประกนัชีวิตมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต
อยา่งครอบคลุม ( X  = 3.93)  

3.  ผลการศึกษาการรับรู้ทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก                    

( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตของผู ้บริโภคทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นเทคนิค ( X = 4.12) รองลงมาคือดา้นความพร้อมของจิตใจ ( X = 4.11) 
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ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ( X = 3.98) ดา้นประสบการณ์ในอดีต ( X = 3.81) และดา้นวฒันธรรม
และสังคม ( X = 3.58) ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้เป็นรายด้าน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิคคือการแจกแจงรายละเอียด
และเง่ือนไขของการท าประกันชีวิต ( X = 4.31) ด้านความพร้อมของจิตใจคือการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตตอ้งประเมินความพร้อมทางการเงินของท่านด้วย ( X = 4.26) ด้านประสบการณ์ใน
อดีตคือท่านมีการศึกษาขอ้มูลส าหรับการวางแผนการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตล่วงหนา้ ( X =3.97) 
ด้านอารมณ์และความรู้สึกคือท่านรู้สึกว่าการท าประกันชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตัวท่าน                   
( X = 4.00) ดา้นวฒันธรรมและสังคมคือท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตให้ประโยชน์แก่คนรอบขา้ง
ของท่านอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97)  

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติกบั
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตดา้นบุคลากรแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากกวา่เพศหญิง 

- อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตในด้านองค์กร /บริษทั  ด้าน
บุคลากร ดา้นการส่ือสารทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

- สถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตในทุกดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ยกเวน้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมสถานภาพหมา้ย/
หยา่ร้างฯ และสมรสมีความเห็นดว้ยมากกวา่โสด 

- ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตดา้นบุคลากร ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวม
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากกวา่การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

- อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตดา้นองคก์ร/บริษทั ดา้นการ
บริหารจดัการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการส่ือสารทางการตลาดและ
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมอาชีพแม่บา้น/พ่อบา้นมีความเห็น
ดว้ยมากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน และรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

- รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตดา้นบุคลากร ดา้น
การบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการส่ือสารทางการตลาดและ
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมรายไดต่้อเดือน 10,001-25,000 บาท 
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และรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 55,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่รายไดต่้อเดือน 25,001-40,000 บาท
และรายไดต่้อเดือน 40,001-55,000 บาท  

- ค่าใชจ่้ายต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวติดา้นบุคลากร ดา้น
การบริหารจดัการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกว่า
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท และค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า 
30,000 บาท มีความเห็นดว้ยมากกวา่ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

- จ  านวนบุตรต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตในทุกดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมมีบุตร 1 คน และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีความเห็นด้วย
มากกวา่ไม่มีบุตร 

- จ  านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตในทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

- ภูมิภาคแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตดา้นองคก์ร/บริษทั ดา้น
การบริการ ด้านการบริหารจดัการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมภาคเหนือมีความเห็นดว้ยมากกว่าภาคกลาง
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ของธุรกจิประกนัชีวติของผู้บริโภคกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นเทคนิค 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .05 โดยเพศหญิงใหค้วามส าคญัมากกวา่เพศชายในทุกดา้น 

- อายุต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นเทคนิค 
ด้านความพร้อมของจิตใจ ด้านอารมณ์และความรู้สึก ด้านวฒันธรรมและสังคม และภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมพบวา่ ทุกกลุ่มอายุ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ี
มีผลต่อการรับรู้ในภาพรวมมากกวา่กลุ่มอายสูุงกวา่ 49 ปี 

- สถานภาพต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในทุก
ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมพบว่าสถานภาพสมรสให้ความส าคญั
มากกวา่สถานภาพโสด 
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- ระดบัการศึกษาต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค ดา้น
ความพร้อมของจิตใจ และดา้นวฒันธรรมและสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั 

- อาชีพต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และแม่บา้น/พ่อบา้น ใหค้วามส าคญั
มากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ให้
ความส าคญัมากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา 

- รายไดต่้อเดือนต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ทุกดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั 

- ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านเทคนิค 
ดา้นความพร้อมของจิตใจ ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และดา้นวฒันธรรมและสังคม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั 

- จ  านวนบุตรต่างกนัใหค้ะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นความพร้อมของ
จิตใจ ดา้นประสบการณ์ในอดีต ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ดา้นวฒันธรรมและสังคม และภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยภาพรวมพบวา่คนมีบุตรให้ความส าคญัมากกวา่คนไม่
มีบุตร 

- จ  านวนผูอ้ยู่ในอุปการะต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ในทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

- ภูมิภาคต่างกนัให้คะแนนความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ดา้นเทคนิค ดา้นความ
พร้อมของจิตใจ และด้านอารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั 

6. ผลการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวติของผู้บริโภคในประเทศไทย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตของผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (r = .580,           
Sig. < .01) กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้สูงจะท าให้ระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตสูงดว้ย โดยมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 
58.00 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ด้านประสบการณ์ในอดีตและการรับรู้ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (r = .502, Sig. < .01) 
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การอภิปรายผล 

 จากผลการวจิยั มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปราย ตามล าดบัต่อไปน้ี 
1.  การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตในประเทศไทย อภิปรายผลตามทฤษฎี            

6 W1H (Kotler and Armstrong, 2012) ดงัน้ี 
 ใครคือลูกคา้ (Who) จากการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจ
ประกนัชีวติในประเทศไทย ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคกลาง  

รูปแบบการเลือกซ้ือ (What) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ รองลงมาแบบตลอดชีพ ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์มากกว่า 20 ปี 
รองลงมา 6-10 ปี ส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ประกนัชีวิต จ านวน 1 ฉบบั และจ านวนเงินเบ้ีย
ประกันต่อปีเป็นเงิน 15,001 – 30,000 บาท รองลงมาต ่ากว่า 15,000 บาท มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของชนารัตน์ เชรษฐศิริ (2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกท าประกนัแบบตลอดชีพ ถือกรมธรรมป์ระกนัชีวติจ านวน 1 กรมธรรม ์เลือก
ท าประกนัชีวิตท่ีให้ระยะเวลามากกวา่ 20 ปีข้ึนไป และการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2559) ได้
ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา โดยพบวา่ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่นิยมเลือกรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ รองลงมาคือแบบสะสมทรัพย  ์และมี
ความสอดคล้องในประเด็นระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์มากกว่า 20 ปี โดยถือครอง
กรมธรรมป์ระกนัชีวติจ านวน 1 ฉบบั ช าระเบ้ียประกนัเป็นเงิน 15,001 – 30,000 บาทต่อปี 

เหตุผลการเลือกซ้ือ (Why) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกท าประกนัชีวิตเพราะเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว สามารถน าเบ้ียประกนัชีวติไปหกัลดหยอ่นภาษี
ได ้และถือเป็นการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรุโณทยั ยวงวภิกัด์ิ (2558) 
ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารธนชาติในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี โดยได้พบว่าพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีซ้ือเพื่อเป็น
หลกัประกนัให้กบัครอบครัว อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2559) ได้
ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบว่าเหตุผลในการ
เลือกท าประกนัชีวิตคือ เป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ชีวิต ครอบครัว และคนท่ีอยูใ่นอุปการะ 
และสอดคลอ้งกบัอรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบั
ครอบครัวดว้ยแบบประกนัคุม้ครองชีวติ )รายได้(  



115 
 

เม่ือไหร่ (When) เน่ืองจากการท าประกนัชีวิตมีเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาการช าระเงินและ
ความคุม้ครองเป็นระยะเวลาท่ีนานและค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ดงันั้นผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติเม่ือยอมรับเหตุผลถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีประกนัชีวติ   

ช่องทางการซ้ือ (Where) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต 
รูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัแบบรายปี รองลงมาแบบรายเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอรุโณทยั ยวงวภิกัด์ิ (2558) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้
ธนาคารธนชาติในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยไดพ้บวา่ส่วนใหญ่มีการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ
ผ่านตวัแทนประกนัชีวิต นอกจากผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
พบวา่พฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค 4 ภูมิภาคส่วนใหญ่มีการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตผา่นตวัแทนประกนัชีวิต และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2559) ได้
ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ซ้ือ
ประกนัชีวติผา่นตวัแทน 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ดว้ยตนเอง ผูรั้บผลประโยชน์คือบิดา/มารดา รองลงมาคือบุตร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณีรัตน์ 
รัตนพนัธ์ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา โดย
พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติดว้ยตนเอง และมีบิดามารดาเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัอรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบวา่ตนเองมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด และสอดคล้องกบันิรณาภา  ลาวงค์ และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2555) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัชีวิตระยะยาวของประชากรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตระยะยาวด้วยตนเอง รองลงมาคือ
ครอบครัว   
 อย่างไร (How) เป็นการตดัสินใจเลือกบริษทัประกนั ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ถือครองกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของบริษทัเอไอเอ ประกนัชีวติ รองลงมาคือบริษทักรุงไทยแอก
ซ่าประกนัชีวิต จ ากดั บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั และบริษทัอ
ลิอนัซ์อยธุยาประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพนัธ์ 
(2559) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่เลือกท าประกนัชีวิตกบับริษทัอเมริกนัอินเตอร์
แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั 
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2.  ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย 
 ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย อยู่ในระดบัเห็น
ด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าภาพลกัษณ์ทุกด้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาดา้นองค์กร/บริษทั  ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการส่ือสารทาง
การตลาด ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตามล าดบั จะสอดคลอ้ง
กบัอลิสา จนัทา และปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช (2555) ศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของบริษทัมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต และบริษทัประกนัชีวิตตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีภาพลกัษณ์
และสถานทางการเงินท่ีมัน่คง (ชนารัตน์ เชรษฐศิริ, 2558) นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัอรุณ วิสุท
พิพฒัน์สกุล (2552) ศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากคือ ความมัน่คงของ
สถานะการเงิน ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกนัชีวิต และ
ช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกนัชีวติและผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาตามล าดบั 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นเทคนิค รองลงมาคือดา้นความพร้อมของจิตใจ ดา้น
อารมณ์และความรู้สึก ดา้นประสบการณ์ในอดีต และดา้นวฒันธรรมและสังคม ซ่ึงการรับรู้ด้าน
เทคนิคเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัไดแ้ละส่งผลต่อการพิจารณาในการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละ
คน และการมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตก่อนตดัสินใจท าประกันชีวิต
รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัของบริษทัผา่นส่ือต่างๆ เป็นปัจจยัความส าคญัมากต่อ
ภาพลกัษณ์ ความมีช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวิตเน่ืองจากลูกคา้จะเลือกบริษทัประกนัชีวิตท่ีมี
ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและความมัน่คงเป็นอนัดบัแรก (อรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ, 2558) ด้านความ
พร้อมของจิตใจท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตจะเป็นทศันคติท่ีมีต่อสภาวะ
ความพร้อมท่ีจะรับรู้ของบุคคล เป็นสภาพภายในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการรับรู้ เม่ือผูบ้ริโภค
มีความพร้อมทางจิตใจ ก็จะสามารถเปิดรับขอ้มูลและก่อใหเ้กิดการรับรู้ไดง่้ายข้ึน (Solomon, 2012) 
และสอดคล้องกบันิรณาภา  ลาวงค์ และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือประกนัชีวิตระยะยาวของประชากรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พบว่า  ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อบริษทัประกนัชีวิตโดยรวมผมีผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัชีวิตระยะ
ยาวของประชากร ซ่ึงผลการวิจยัยงัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กันในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไปส าหรับธุรกจิประกนัชีวติ 
1.1 ธุรกิจประกนัชีวิตและตวัแทนตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ให้ความส าคญัและแสดงถึงความ

จริงใจ ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาเสนอขายต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง มีการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถใช้งานง่าย
เขา้ถึงไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  

1.2 ธุรกิจประกนัชีวิตตอ้งมีการพฒันาดา้นมาตรฐานการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการซ้ือ 
มีการก าหนดราคาการบริการท่ีมีมาตรฐาน มีความซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค 
 1.3 รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตควรเหมือนท่ีโฆษณา หรือท่ีน าเสนอไว ้คุณภาพ
ของสินคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิต ถ้าผลิตภณัฑ์ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และคุณภาพตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ลูกคา้อาจจะมีการกลบัมาซ้ือซ ้ า หรือมีการบอกต่อ 
เป็นช่องทางการส่ือสารตลาดไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.4 ธุรกิจประกันชีวิตต้องสามารถเข้าถึงง่าย น าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นจริง ให้
รายละเอียดครบถว้น ตรวจสอบได ้เนน้การบริการท่ีมีคุณภาพและบริการดว้ยใจ  
 
2. ข้อเสนอแนะทัว่ไปส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีมาตรการควบคุม และตรวจสอบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์   
เงินค่าประกนั เงินชดเชย และมาตรฐานการบริการของธุรกิจประกนัชีวิตให้มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม  

2.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเขา้มาควบคุมดูแล ตรวจสอบความเป็นมาตรฐาน  และ
ความถูกตอ้ง โปร่งใส ของตวัแทนประกนัชีวิต เพราะตวัแทนบางรายบางบริษทัก็มีมาตรฐานและ
ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง แต่บางรายก็ด าเนินการไม่ถูกตอ้ง 

2.3 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้กบัผูบ้ริโภคให้กา้วทนั
หรือเรียนรู้ถึงสิทธิ และการกา้วทนับริษทัประกนัชีวิต หรือรู้ทนัตวัแทนประกนัชีวิต ท าใหผู้บ้ริโภค
สามารถเลือกซ้ือประกนัชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งและไดรั้บความเป็นธรรม ไม่โดนหลอกลวง
หรือโดนฉอ้โกง 

2.4 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งร่วมกนัส่งเสริมการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์
ท่ีดี และคุณประโยชน์ในการท าประกนัชีวิตให้กบัผูบ้ริโภค ตลอดจนก ากบัดูแล ตรวจสอบบริษทั
ประกนัชีวติ และตวัแทนประกนัใหรั้กษาไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีของธุรกิจประกนัชีวติ 
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3.ข้อเสนอแนะทัว่ไปส าหรับผู้บริโภค 
3.1 ผูบ้ริโภคควรมีการตรวจสอบขอ้มูลบริษทัประกนั ตวัแทน และผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต 

อย่างละเอียด ให้มีความเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือซ้ือประกนัท่ีไม่มี
ความเหมาะสมกบัตนเอง  
  
4. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

4.1 ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความย ัง่ยืนของธุรกิจประกนัชีวิตและการ
สร้างความจงรักภกัดีต่อธุรกิจประกนัชีวติ 

4.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจประกนัชีวิตเพื่อเป็นการ
พฒันาส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจประกนัชีวติอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการของตลาด 

4.3 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 
4.4 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและทิศทางของธุรกิจประกนัชีวิตในอนาคต เพื่อ

รองรับพฤติกรรมการผูบ้ริโภคและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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แบบสอบถาม 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกจิประกนัชีวติของผู้บริโภค ในประเทศไทย 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวิตและการรับรู้ท่ี
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสอบถามน้ีจะเก็บเป็นความลบั
และใช้ในการวิจยัน้ีเท่านั้น นกัวิจยัขอขอบพระคุณในการร่วมมือตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็น
อยา่งสูง 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลการรับรู้ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัชีวติ 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด    
1. เพศ 
  1) ชาย    2) หญิง 
2. อาย.ุ..................................ปี    
3. สถานภาพสมรส    

 1) โสด     2) สมรส    3) หมา้ย / หยา่ร้าง / 
แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

  1) ต  ่ากวา่ปริญญาตรี     2) ปริญญาตรี    3) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
   1)  นกัเรียน/นกัศึกษา   2) แม่บา้น/พ่อบา้น   

  3)  พนกังานบริษทัเอกชน   4) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
  5) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   6) อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 

6. รายไดต่้อเดือน......................................................บาท 
7. ค่าใชจ่้ายต่อเดือน......................................................บาท 
8. จ านวนบุตร......................................................คน    
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9. จ านวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ......................................................คน   
10. ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูใ่นภูมิภาค 

  1)  ภาคใต ้    2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
  3)  ภาคเหนือ   4) ภาคกลาง     5) ภาคอ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

 
ตอนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
11. เหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวติ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

 1) เป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัว และคนท่ีอยูใ่นอุปการะ 
 2) สามารถน าเบ้ียประกนัชีวติไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้
 3) เป็นการกระจายการลงทุนทางการเงินท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
 4) เป็นการออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณ 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................................... 

12. ท่านซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางใด มากท่ีสุด 
 1) ตวัแทน (Agent) (ขายประกนัของบริษทัเดียว)  
 2) นายหนา้ (Broker) (ขายประกนัของหลายบริษทั)  
 3) ธนาคาร (Bank Assurance)  
 4) ไปรษณีย ์(Direct Mail)  
 5) โทรศพัท ์(Tele Marketing) 

   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................................  
13. ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของท่านมากท่ีสุด 

 1) ตนเอง     2) พอ่แม่/ผูป้กครอง 
 3) เพื่อน     4) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 

14. รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ีท่านเลือกซ้ือเป็นแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 1) ตลอดชีพ      2) สะสมทรัพย ์ 
 3) ชัว่ระยะเวลา    4) เงินไดป้ระจ า 

15. ระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรมท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 
 1) 1-5 ปี      2) 6-10 ปี  
 3) 11-15 ปี      4) 16-20 ปี  
 5) มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป   
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16. รูปแบบการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 
 1) รายเดือน     2) ราย 3 เดือน 
 3) ราย 6 เดือน     4) รายปี  

17. ปัจจุบนัท่านถือครองกรมธรรมป์ระกนัชีวติก่ีฉบบั 
 1) 1 ฉบบั      2) 2 ฉบบั  
 3) 3 ฉบบั      4) มากกวา่ 3 ฉบบัข้ึนไป  

18.จ านวนเงินเบ้ียประกนัท่ีท่านช าระต่อปี  
 1) ต ่ากวา่ 15,000 บาท    2) 15,001 – 30,000 บาท  
 3) 30,001 – 45,000 บาท   4) 45,001 – 60,000 บาท  
 5) 60,001 – 75,000 บาท   6) 75,001 บาทข้ึนไป 

19. ผูรั้บผลประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัชีวติของท่านคือใคร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ตนเอง      2) บิดา/มารดา  
 3) บุตร      4) สามีภรรยา  
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………………….  

20. ปัจจุบนักรมธรรมท่ี์ท่านถือครองเป็นของบริษทัใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวติ    2) เอไอเอ ประกนัชีวิต 
 3) ไทยประกนัชีวติ     4) กรุงเทพประกนัชีวติ 
 5) เมืองไทยประกนัชีวิต    6) พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ 
 7) อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ    8) เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ 
 9) ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ     10) ไทยสมุทรประกนัชีวิต  
 11) ไทยซมัซุงประกนัชีวติ     12) โตเกียวมารีนประกนัชีวติ 
 13) ไอเอน็จี ประกนัชีวติ    14) อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
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ตอนที ่3 ข้อมูลภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกันชีวติ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

เฉยๆ 
 

(3) 

เห็น
ด้วย 
 (4) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

A ด้านองค์กร/บริษัท      
A1 บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความน่าเช่ือถือ      
A2 บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความมัน่คง

ทางการเงินสูง 
     

A3 บริษทัประกนัชีวิตในประเทศไทยมีความซ่ือสัตย ์
ยติุธรรม 

     

A4 บริษทัประกนัชีวิตมีความรับผดิชอบในการรักษา
ผลประโยชน์ใหลู้กคา้ 

     

A5 บริษทัประกนัชีวิตเป็นธุรกิจแนวใหม่ท่ีมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

     

B ด้านการบริการ      
B1 บริษทัประกนัชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการเรียกร้องสินไหม 
     

B2 บริษทัประกนัชีวิตมีการส่งมอบกรรมธรรมห์รือ
สินไหมทดแทนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

     

B3 บริษทัประกนัชีวิตมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั 
อยา่งต่อเน่ือง  

     

B4 บริษทัประกนัชีวิตสามารถใหบ้ริการลูกคา้ได้
ทนัท่วงที ตลอด 24 ชัว่โมง 

     

B5 บริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้เตือนลูกคา้เม่ือใกลค้รบ
ก าหนดช าระค่าเบ้ีย ประกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

     

B6 บริษทัประกนัชีวิตมีระบบการใหค้  าปรึกษา/
แกปั้ญหาใหก้บัท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัลูกคา้ 
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ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

เฉยๆ 
 

(3) 

เห็น
ด้วย 
 (4) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

C ด้านบุคลากร      
C1 พนกังานมีความรู้ในกรมธรรมเ์ป็นอยา่งดี      
C2 พนกังานแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทาง

กายภาพขององคก์รเป็นอยา่งดี 
     

C3 พนกังานสามารถใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือเม่ือมี
ปัญหา 

     

C4 พนกังานดูแลเอาใจใส่อยา่งดี ต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ 

     

C5 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั
กบัลูกคา้ทุกคน 

     

C6 พนกังานไม่เคยติดต่อหรือให้ขอ้มูลใดๆ เลย
หลงัจากซ้ือกรมธรรม ์

     

D ด้านการบริหารจัดการ      
D1 บริษทัประกนัชีวิตมีระบบการด าเนินงานดว้ย

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ 
     

D2 บริษทัประกนัชีวิตมีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
บริหารจดัการอยา่งทนัสมยั 

     

D3 บริษทัประกนัชีวิตมีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

     

D4 บริษทัประกนัชีวิตมีการส ารวจความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการ
พฒันาสินคา้และบริการ 

     

D5 บริษทัประกนัชีวิตมีส านกังาน/สาขา ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 

     



128 
 

 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

เฉยๆ 
 

(3) 

เห็น
ด้วย 
 (4) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

E ด้านผลติภัณฑ์      
E1 กรมธรรมมี์ความคุม้ครองท่ีครอบคลุมครบถว้น เช่น 

สวสัดิการค่าชดเชยรายวนั ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 
     

E2 รูปแบบของกรมธรรมมี์ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของท่าน 

     

E3 จ านวนเบ้ียประกนัชีวติและเง่ือนไขในการจ่าย
ผลประโยชน์จากกรมธรรมมี์ความเหมาะสม 

     

E4 ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัท่ีมีความเหมาะสม      
E5 อตัราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ดึงดูดใจให้

ท่านท าประกนัชีวติ  
     

F ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม      
F1 บริษทัประกนัชีวิตเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะอยา่ง

จริงจงั 
     

F2 บริษทัประกนัชีวิตใหค้วามส าคญัดา้นสิทธิ
ผลประโยชน์ของลูกคา้ 

     

F3 บริษทัประกนัชีวิตมีการจดักิจกรรม/โครงการในการ
ดูแลชุมชนและทอ้งถ่ินของท่านอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

     

F4 บริษทัประกนัชีวิตมีกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

F5 บริษทัประกนัชีวิตใหก้ารสนบัสนุน/ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

F6 บริษทัประกนัชีวิตมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่
เยาวชน 
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ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
ในประเทศไทย 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

เฉยๆ 
 

(3) 

เห็น
ด้วย 
 (4) 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

G ด้านการส่ือสารทางการตลาด      
G1 บริษทัประกนัชีวิตมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต อยา่ง
ครอบคลุม  

     

G2 บริษทัประกนัชีวิตมีการใชว้ิธีการส่งเสริมการตลาดท่ี
น่าสนใจ เช่น การมอบ ของก านลั หรือของสมนาคุณ 
เม่ือมีการตดัสินใจซ้ือ กรมธรรม ์

     

G3 บริษทัประกนัชีวิตมีการจดัรายการพิเศษในโอกาส
หรือช่วงเทศกาลส าคญั อยา่งสม ่าเสมอ เช่น มหกรรม
ทางการเงิน วนัข้ึนปีใหม่ 

     

G4 บริษทัประกนัชีวิตมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธ์ส่งถึงลูกคา้ผา่นส่ือต่างๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

G5 บริษทัประกนัชีวิตมีการส่ือสารขอ้มูลผา่นช่องทาง
ออนไลน์ ดว้ยขอ้มูลท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

     

G6 บริษทัประกนัชีวิตมีการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ เฉพาะ
บุคคลแก่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
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ตอนที ่4 ข้อมูลการรับรู้ทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกจิประกนัภัย 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญัน้อย

ทีสุ่ด 
(1) 

ส าคญั
น้อย 
(2) 

ส าคญั
ปานกลาง 

(3) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ส าคญัมาก
ทีสุ่ด 
(5) 

H ด้านเทคนิค      
H1 ขั้นตอนการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติมีความ

สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการซ้ือ 
     

H2 ความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติท่ีน าเสนอ 

     

H3 การแจกแจงรายละเอียดและเง่ือนไขของการท า
ประกนัชีวติ 

     

H4 เทคโนโลยท่ีีบริษทัประกนัชีวติน ามาใชมี้ความ
ทนัสมยั 

     

H5 การน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติท่ีมีความ
หลากหลายแก่ลูกคา้ 

     

H6 พนกังานขายมีวธีิการ/รูปแบบการขายประกนัชีวติท่ี
หลากหลาย 

     

I ด้านความพร้อมของจิตใจ      
I1 ท่านมีความเขา้ใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของ

การท าประกนัชีวิตก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
     

I2 พนกังานขายใหเ้วลาท่ีเพียงพอในการศึกษา
เปรียบเทียบรายละเอียดและเง่ือนไขของประกนั
ชีวติก่อนตดัสินใจซ้ือ 

     

I3 พนกังานขายมีการเร่งรัดใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติมีความรวดเร็วไม่ยุง่ยาก 

     

I4 พนกังานขายใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติแต่ละคร้ัง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญัน้อย

ทีสุ่ด 
(1) 

ส าคญั
น้อย 
(2) 

ส าคญั
ปานกลาง 

(3) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ส าคญัมาก
ทีสุ่ด 
(5) 

I5 การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตตอ้งประเมินความ
พร้อมทางการเงินของท่านดว้ย 

     

J ด้านประสบการณ์ในอดีต      
J1 ท่านรู้สึกวา่การซ้ือประกนัชีวิตเป็นการลงทุนท่ีมี

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

     

J2 ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย และรายละเอียดของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

     

J3 ท่านตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพราะไดรั้บการ
แนะน าจากผูท่ี้เคยซ้ือประกนัชีวติ 

     

J4 ท่านมีการศึกษาขอ้มูลส าหรับการวางแผนการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตล่วงหนา้ 

     

J5 บุคคลรอบขา้งท่านมีอิทธิพลท าใหท้่านตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวติ 

     

K ด้านอารมณ์และความรู้สึก      
K1 การน าเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติตรงกบัความ 

ตอ้งการ 
     

K2 ท่านมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ 

     

K3 การซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตเป็นการลงทุนท่ีมี
ความคุม้ค่า 

     

K4 การซ้ือประกนัชีวิตท าใหท้่านรู้สึกวา่มีความมัน่คง
ในชีวติ 

     

K5 ท่านรู้สึกวา่การท าประกนัชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
ต่อตวัท่าน 
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ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

ระดับความส าคัญ 
ส าคญัน้อย

ทีสุ่ด 
(1) 

ส าคญั
น้อย 
(2) 

ส าคญั
ปานกลาง 

(3) 

ส าคญั
มาก 
(4) 

ส าคญัมาก
ทีสุ่ด 
(5) 

L ด้านวฒันธรรมและสังคม      

L1 ความแตกต่างของศาสนาท่ีท่านนบัถือมีผลต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของท่าน 

     

L2 รูปแบบการด าเนินชีวติของท่านมีผลต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต 

     

L3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของท่าน 

     

L4 ท่านซ้ือประกนัชีวิตเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
ซ้ือ 

     

L5 ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตใหป้ระโยชน์แก่คน
รอบขา้งของท่าน 

     

L6 ท่านเช่ือวา่การท าประกนัชีวิตของท่านจะท าใหผู้รั้บ
ผลประโยชน์มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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