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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรับรูของผูบริโภคตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูที่มีงานทําในปจจุบัน
จํานวน 400 คนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก การวิเคราะหทางสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานวิจัย ไดแก การ
วิเคราะหรายคู (Paired Sample t-test) การทดสอบความแตกตางโดยใชคาที (t-test) และการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแตละดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยเกณฑดานขั้นตอนการใหบริการมีความสําคัญมากที่สุดตามดวยเกณฑดานบุคลากรผูให 
บริการและดานผลิตภัณฑตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อประกันชีวิตและผูบริโภคที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตมี
การรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตตางกันอยางมีนัยสําคัญ ประการสุดทาย ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคที่มี
ระดับรายไดตางกันมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate consumer perceptions of choice criteria for life insurance 
buying decision.  This research is a survey research in which a questionnaire was used as an instrument to collect 
data from a sample of 400 working people selected by the convenience sampling method.  The analytical 
statistics used to test the research hypotheses are the Paired sample t-test, Independent t-test, and Analysis of 
Variance (ANOVA).  The results show that Thai consumers have significantly different perceptions toward each 
choice criteria concerning life insurance.  The service process is the most important choice criteria, followed by 
service personnel and products offered respectively.  Moreover, there are significant differences between the 
buyer and non-buyer perception of choice criteria.  Finally, the findings show that consumers with different 
monthly incomes have different perceptions of choice criteria.  
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการการคาโลก 
(World Trade Organization/WTO) จะตองปฏิบัติตามเงื่อน 
ไขของขอตกลงวาดวยการเปดเสรีการคาบริการ (General 
Agreement on Trade in Service/GATS) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ
บริการตางๆ เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจคาสงคาปลีก 
ธุรกิจการศึกษาและธุรกิจการเงิน (รวมถึงธุรกิจประกันภัย
และธนาคาร) เปนตน การเปดเสรีการคาบริการมีผลทําให
บริษัทตางชาติเขามาสูตลาดบริการในประเทศไทยงายขึ้น
และการแขงขันในภาคบริการจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจบริการที่ประเทศไทยจะ
เปดเสรีการคาในอนาคตอันใกลนี้และคาดวาบริษัทตาง 

ชาติจะใหความสนใจอยางมากเนื่องจากตลาดประกันชีวิต
ในประเทศไทยมีแนวโนมในการขยายตัวไดอีกมากใน
อนาคต กรมประกันภัย คาดวาตลาดประกันชีวิตในประ- 
เทศไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 8% ตอป
ในชวงระหวางป 2548 ถึงป 2553 เนื่องจากจํานวนอัตรา
การถือครองกรมธรรมในประเทศไทยยังมีอัตราที่ตํ่าเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ  เชน  ญี่ปุน  มาเลเซีย  เปนตน 
(กรมการประกันภัย, 2549: 113) 

ถึงแมวาในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมอนุญาตให
บริษัทประกันชีวิตตางชาติเขาถือครองหุนในบริษัทประกัน
ชีวิตไทยได 100 เปอรเซ็นต หรือเปดสาขาในประเทศไทย
ไดอยางเสรี แตการแขงขันในธุรกิจประกันชีวิตในปจจุบัน



มีความรุนแรงและแตกตางไปจากเดิมเนื่องจากจํานวน
บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 
บริษัทในป 2538 เปน 25 บริษัทในป 2540 นอกจากนี้ 
บริษัทประกันชีวิตไทยหลายแหงไดมีการรวมทุนกับบริษัท
ตางชาติเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในดานเงิน 
ทุน เทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด เชน บริษัทอยุธยา 
อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด มีกลุมอลิอันซบริษัท
ประกันและการเงินจากเยอรมันถือหุน บริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด มีบริษัทนิพปอนไลฟจากญี่ปุนถือหุน 
เปนตน ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงตองปรับกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อจูงใจใหผูบริโภคมาสนใจซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตของบริษัทตนมากขึ้น เชน การออกกรมธรรม
ที่มีผลตอบแทนที่ผูกกับการลงทุน กรมธรรมสําหรับผูมี
รายไดนอย กรมธรรมสําหรับผูหญิง การใหสิทธิ์แกผูซื้อ
ในการใชสิทธิ์สวนลดในการซื้อสินคาจากรานคาตางๆ 
การขายประกันชีวิตผานทางธนาคารและการขายประกัน
ชีวิตผานทางโทรศัพท เปนตน  

เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจบริการซึ่งมีคุณ-
สมบัติที่แตกตางจากสินคาที่มีตัวตนทั่วไป ไดแก การไม
สามารถจับตองได (Intangibility) การไมสามารถถูกแบง 
แยกได (Inseparability) การไมสามารถเก็บรักษาไวได 
(Perishability) และความหลากหลายของคุณภาพบริการ 
(Heterogeneity) ดังนั้น เกณฑในการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตจึงแตกตางจากเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีตัว 
ตน (Harrison, 2003) ประกอบกับบริการประกันชีวิตใน
ประเทศไทยจัดเปนบริการที่ลูกคามีความเกี่ยวของสูง (High 
Involvement Service) (Pinkaeo, 2001: 64) ทําใหผูบริโภคมี
เกณฑในการตัดสินใจซื้อที่มีความซับซอนและใชเกณฑใน
การตัดสินใจซื้อที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจ เชน แหลงกําเนิดของสินคา (Country of Origin) 
วาเปนของคนไทย หรือคนตางชาติ (Pinkaeo and Speece, 
2000) ภาพลักษณของตราสินคา (Kuusela and Spence, 
1998) ตัวแทนขาย (McColl-Kennedy and Fetter, 1999) คา
เบี้ยประกัน (Pinkaeo and Speece, 2001) เปนตน พฤติกรรม
ผูบริโภคไทยมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในปจจุบัน ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตที่เขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคและเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตได
ดีกวาก็ยอมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดมากกวา 
ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเปนประโยชนตอทั้งบริษัทประกันชีวิต

ไทยและบริษัทประกันชีวิตตางชาติที่กําลังจะเขาสูตลาด
ประกันชีวิตในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการรับรูของผูบริโภคตอเกณฑการตัด 
สินใจเลือกซื้อประกันชีวิต มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาถึงการรับรูของผูบริโภคที่มีตอเกณฑการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูบริโภคที่มีตอเกณฑ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของผูที่เคยซื้อและผูที่ไม
เคยซื้อประกันชีวิต 

3.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรูของผูบริโภคที่มีตอเกณฑ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคที่มีระดับ
รายไดตางกัน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
สมมติฐานที่ 1   ผูบริโภคมีการรับรูตอเกณฑการตัด 

สินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในเกณฑแตละดานแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2   ผูบริโภคที่เคยซื้อและผูบริโภคที่ไม

เคยซื้อประกันชีวิตจะมีการรับรูถึงเกณฑการตัดสินใจเลือก
ซื้อประกันชีวิตตางกัน 

สมมติฐานที่ 3   ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตางกันจะมี
การรับรูถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตตางกัน 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ 

โมเดลที่ใชอธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู 
บริโภคมีมากมาย เชน Blackwell et al. (2001) ระบุวากระ- 
บวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การตระ- 
หนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทาง 
เลือก การซื้อและการประเมินผลของการซื้อ อยางไรก็ตาม
การศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคสวนใหญ
จะเปนการศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีตัวตนมาก 
กวาจะเปนการตัดสินใจซื้อบริการโดยเฉพาะบริการทาง 
การเงิน (Harrison, 2003) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเนนศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ Lovelock และ Wirtz (2007) 
ระบุว า กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการของผูบริโภค
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนกอนการซื้อ (Pre-



purchase stage) ซึ่งประกอบดวย การตระหนักถึงความตอง 
การ การสืบคนขอมูลและการประเมินทางเลือก ขั้นตอนถัด
มา คือ ขั้นตอนการรับบริการ (Service encounter stage) 
รวมถึงการขอรับบริการและการสงมอบบริการ ขั้นตอน
สุดทาย คือ ขั้นตอนหลังการรับบริการ (Post purchase stage) 
ประกอบดวยการประเมินการบริการและความตั้งใจซื้อซ้ําใน
อนาคต 

 
ขั้นตอนกอนการซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการจะเริ่มตนดวยการ
ตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) เมื่อผูบริโภค
ตระหนักถึงความตองการแลว ผูบริโภคจะทําการคนหา
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญอยาง
มากสําหรับบริการ ผูบริโภคทําการหาขอมูลเพื่อที่จะลด
ความเสี่ยงและความไมแนนอนของการตัดสินใจลง (Ur-
banny et al., 1989) Murray (1991) ระบุวา การหาขอมูลของ
ผูบริโภคสําหรับสินคาและบริการมีความแตกตางกัน โดย
ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะทําการคนหาขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อบริการมากกวาการตัดสินใจซื้อสินคาเนื่องจาก
บริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน  

 
ขั้นตอนการรับบริการ 

หลังจากที่ ผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อบริการแลว ผู 
บริโภคจะทําการติดตอกับผูใหบริการโดยผานทางอิเล็ก-
ทรอนิกส หรือติดตอโดยตรงที่บุคคล การเขารับบริการนั้น
อาจจะเปนการปฎิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับ 
บริการโดยตรงในกรณีที่การบริการนั้นเปนการบริการที่มุง
ไปที่ตัวผูรับบริการ (People processing service) ในขณะที่
บริการที่มุงไปที่สิ่งของของผูรับบริการ (Possession pro-
cessing service) การปฎิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผู 
รับบริการจะมีนอยกวา 

 
ขั้นตอนหลังรับบริการ 

ในขั้นตอนนี้ ผูรับบริการจะทําการประเมินคุณภาพ
การใหบริการวาตนมีความพึงพอใจหรือไม ซึ่งจะมีผลตอ
การกลับมาซื้อซ้ํา ในการประเมินนั้นผูรับบริการจะทําการ
เปรียบเทียบความคาดหวังที่มีตอบริการที่จะไดรับ (Expected 
service) กับบริการที่ไดรับ (Perceived service) ถาบริการที่
ไดรับเทากับ หรือเกินความคาดหวัง ผูรับบริการจะมีความ

พึงพอใจ แตถาสิ่งที่ผูรับบริการไดรับต่ํากวาความคาดหวัง 
ผูรับบริการจะไมพึงพอใจ  

 
เกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต 

ลักษณะของประกันชีวิตมีความแตกตางจากลักษณะ
ของสินคาที่จับตองไดจึงทําผูบริโภคอาจใชเกณฑการตัด 
สินใจที่หลากหลายและแตกตางจากเกณฑในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่มีตัวตนทั่วไป ดังนั้น การวิจัยนี้จึงยึดทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาดของบริการ (Service marketing mix) 
หรือที่เรียกวา 7P’s (Booms and Bitner, 1981) และเกณฑ
การตัดสินใจดานบริษัท เปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอ
แกลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ในการ
วิจัยนี้ ผลิตภัณฑ หมายถึง ความคุมครองและผลประโยชน
ที่ผูถือกรมธรรมจะไดรับ ผลิตภัณฑยังรวมถึงองคประกอบ
ของผลิตภัณฑดวย เชน รูปแบบของกรมธรรม ความหลาก 
หลายของแบบกรมธรรม เปนตน มีงานวิจัยที่หลากหลายที่
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอเกณฑดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต เชน เพ็ญศรี  วรรณสุข 
(2547) ระบุวาเกณฑดานผลิตภัณฑรวมถึงผลประโยชน
จากกรมธรรมมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมาก
ที่สุด ในขณะที่ สายสมร  หมุดทอง (2547) พบวา ความคุม 
ครอง เงื่อนไขกรมธรรม และรูปแบบกรมธรรมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ เปนตน 

2.  ราคา (Price) หมายถึง คาเบี้ยประกันที่ผูถือกรม-
ธรรมจะตองชําระใหแกบริษัทประกันชีวิตในแตละปซึ่งจะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขและแบบของกรมธรรม 
พัฑนญาณี  กัจฉปคีรินทร (2546) พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญตอปจจัยดานราคามากที่สุดในการตัดสินใจทํา
ประกันชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Pinkaeo and 
Speech (2001) ที่พบวา คาเบี้ยประกันของกรมธรรมมีผล
ตอความต้ังใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคไทย กรมธรรม
ที่มีคาเบี้ยประกันที่สูงกวาจะมีผลทําใหผูบริโภคมีความ
ต้ังใจจะซื้อกรมธรรมลดลง  

3.  สถานที่และเวลาใหบริการ (Place and time) บริการ
ไมสามารถเก็บรักษา ดังนั้น ลูกคาตองเปนฝายเขามารับ
บริการ ณ สถานที่ใหบริการโดยเฉพาะบริการที่มุงไปที่
บุคคล อยางไรก็ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหผู 
ใหบริการสามารถใหบริการแกลูกคาโดยผานชองทางอิเล็ก-



ทรอนิกส ไดแก อินเทอรเน็ต ไปสูลูกคาไดงายและรวดเร็ว
ขึ้น ซึ่งปจจุบันไดรับความนิยมแพรหลายดวยเหตุผลที่วา  
มีความสะดวกและงายตอการใช (Moutinho and Meidan, 
1989) และประหยัดคาใชจาย (Meuter et al., 2000) Lee 
(2002) พบวา ผูบริโภคชาวไตหวันมีการเปดรับการใชชอง 
ทางอิเล็กทรอนิกสในการซื้อประกันชีวิตโดยตรงมากขึ้น 
สําหรับประเทศไทย ผูบริโภคยังนิยมที่จะติดตอกับตัวแทน
โดยตรงมากกวาจะใชชองทางอิเล็กทรอนิกสเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมของคนไทยที่ถือวาการปฎิสัมพันธกับผูให
บริการถือวาเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับบริการประกันชีวิต 
(Larpsiri and Speech, 2004) 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ
ประชาสัมพันธ การโฆษณาและการสงเสริมการขายในรูป 
แบบตางๆ ของบริษัทประกันชีวิต Crane (1993) แนะนําวา
แหลงขอมูลที่เปนตัวบุคคล (Personal source) มีความ 
สําคัญสําหรับธุรกิจบริการดังนั้นธุรกิจบริการควรจะเนน
การสรางการพูดแบบปากตอปากในเชิงบวก (Positive word 
of mount) Ettenson and Tuner (1997) พบวา ผูบริโภคจะ
ใหความสําคัญตอแหลงที่มาของขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อบริการที่เปนบริการวิชาชีพ (Professional service) 
มากกวาการตัดสินใจเลือกซื้อบริการทั่วไป สะเรฟ  เหมมัน 
(2540) พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทประ- 
กันเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการทําประกันชีวิตของผู  
ที่ไมเคยซื้อประกันชีวิต  

5.  บุคลากรผูใหบริการ (People) หมายถึง บุคลากรที่
เกี่ยวของกับการใหบริการหรือติดตอกับลูกคา เชน ตัวแทน
ขาย พนักงานรับโทรศัพทและเจาหนาที่ในแผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ บุคลากรผูใหบริการมีสวนสําคัญ
อยางมากตอธุรกิจบริการโดยเฉพาะบริการที่เนนการพบปะ
กับผูใหบริการ (High contact service) McColl-Kennedy 
and Fetter (1999) พบวา ผูที่ซื้อประกันชีวิตครั้งแรกจะให
ความสําคัญตอตัวแทนขายอยางมากในฐานะที่เปนแหลง 
ขอมูลที่สําคัญ นอกจากตัวบุคลากรผูใหบริการแลวสิ่ง
ตางๆ  ที่ เกี่ ยวของกับตัวบุคลากรรวมถึง  การแตงกาย 
(Solomon, 1985) กริยาทาทาง (Berry et al., 1985) และทักษะ
ทางดานเทคนิค (Gronroos, 1990) ตางมีผลตอการประเมิน
คุณภาพบริการและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพ็ญจมาส  
ศิริกิจวัฒนา (2543) พบวา ความสนิทสนมสวนตัวกับตัว  
 

แทนประกันชีวิตและบุคลิกภาพของตัวแทนประกันชีวิต
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ
ผูบริโภคไทย 

6.  กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวน 
การตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคา เชน กระบวน 
การในการซื้อประกัน กระบวนการในการเคลมประกัน เปน
ตน ลูกคาที่รับบริการโดยเฉพาะบริการที่เนนพบปะกับผูให
บริการ เชน ประกันชีวิต ผูรับบริการจะตองเขาสูกระบวน 
การใหบริการดังนั้นกระบวนการใหบริการในแตละขั้น 
ตอนจะเกี่ยวของกับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา
โดยตรง 

7.  หลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence) เปนสิ่ง
ที่สามารถจับตองไดและผูบริโภคสามารถรับรูไดดวยประ- 
สาทสัมผัสทั้งหา เชน อาคารสถานที่ ตัวกรมธรรม ใบแจง
หนี้ อุปกรณสํานักงาน สัญลักษณ สิ่งตีพิมพ ลูกคารายอื่น
ที่มารับบริการ ฯลฯ 

8.  บริษัทผูใหบริการ หมายถึง บริษัทที่เปนผูรับผิด 
ชอบกรมธรรม เนื่องจากบริการประกันชีวิตเปนบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง ผูบริโภคจึงใชปจจัยดานบริษัทผูใหบริการ
เปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต อนัญญา  
โปราณานนท (2545) ระบุวาผูบริโภคไทยใหความสําคัญ
ตอความมั่นคงของบริษัทเปนเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ ชูศักดิ์  บัวแกว (2541) พบวา
ความมั่นคงของบริษัทเปนปจจัยที่สําคัญในการเลือกบริษัท
ประกัน อยางไรก็ตาม ผูที่เคยซื้อประกันกับผูที่ไมเคยซื้อ
ประกันจะมีการใหความสําคัญตอเกณฑดานบริษัทตางกัน 
ผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตจะใหความสําคัญตอภาพลักษณ
ของบริษัทประกันชีวิตมากกวาผูที่เคยซื้อหรือมีความรูดาน
ประกันชีวิตเปนอยางดี (Kuusela and Spence, 1998) 
 
สัญลักษณท่ีผูบริโภคใชในการบงชี้คุณภาพและการทํางาน
ของสินคา (Product Cue) 

สําหรับสินคาที่มีตัวตนนั้น ผูบริโภคจะใชลักษณะบาง
ประการที่สําคัญของสินคาที่มีผลตอคุณภาพและการทํางาน
ของสินคาเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา อยางไร
ก็ตามเปนสิ่งที่ยากสําหรับผูบริโภคในการจะประเมินคุณ-
ภาพและการทํางานของสินคาโดยใชเกณฑดังกลาวโดย 
เฉพาะสินคาเทคโนโลยีช้ันสูง (High technology products)  
 



ดังนั้น ผูบริโภคจึงมีแนวโนมที่จะใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยว 
ของกับสินคา ที่เรียกวา สัญลักษณที่เปนตัวบงช้ีคุณภาพ
และการทํางานของสินคา (Product cue) ซึ่งแบงเปน 

1.  สัญลักษณภายนอกที่ใชในการบงช้ีคุณภาพและ
การทํางานของสินคา (Extrinsic cue) Mazumdar (1993) ได
ใหคํานิยามของสัญลักษณภายนอกที่ใชในการบงช้ีคุณภาพ
และการทํางานของสินคา หมายถึง ลักษณะของสินคาที่
ไมไดเปนสวนหน่ึงของตัวสินคาและไมไดเกี่ยวของกับ
คุณภาพและการทํางานของสินคาโดยตรง แตผูบริโภคนิยม
จะใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อเนื่องจากสามารถสังเกต
ไดงาย เชน ราคา ตราสินคา การรับประกัน ขอความตางๆ 
ในโฆษณาและบรรจุภัณฑ เปนตน 

2.  สัญลักษณภายในที่ใชบงช้ีคุณภาพและการทํางาน
ของสินคา (Intrinsic cue) Mazumdar (1993) ระบุวาสัญ-
ลักษณภายในที่บงช้ีคุณภาพและการทํางานของสินคา
หมายถึงคุณสมบัติของสินคาที่มีผลตอคุณภาพและการ
ทํางานของสินคาโดยตรง เชน การออกแบบ ขนาด สี รส 
ชาติ คุณภาพหรือลักษณะกายภาพที่จับตองได เปนตน 

เมื่อผูบริโภคไมคุนเคยกับสินคาและเปนการยากที่จะ
ระบุสัญลักษณภายในที่ใชในการบงช้ีคุณภาพและการ
ทํางานของสินคา (Intrinsic cue) ผูบริโภคจึงมีแนวโนมที่
จะใชสัญลักษณภายนอกของสินคา (Extrinsic cue) แทน
ในการประเมินคุณภาพของสินคาและการตัดสินใจซื้อ
สินคา (Monroe, 1973) แตเมื่อผูบริโภคมีความคุนเคยกับ
สินคา ผูบริโภคจะสามารถประเมินคุณภาพและการทํางาน
สินคาโดยใชความรูที่ตนมีเกี่ยวกับสัญลักษณภายในที่ใช
บงช้ีคุณภาพและการทํางานของสินคา (Intrinsic cue) (Rao 
and Monroe, 1988) 

สําหรับบริการ เปนการยากที่จะประเมินคุณภาพของ
บริการแมวาผูซื้อไดใชบริการแลวก็ตามเนื่องจากบริการไม
สามารถจับตองได ไมสามารถถูกแบงแยกได ไมสามารถ
เก็บรักษาไวไดและมีความหลากหลายของคุณภาพบริการ 
ดังนั้นผูบริโภคมีแนวโนมที่จะใชสัญลักษณภายนอกบงช้ี
คุณภาพและการทํางานของบริการ (Extrinsic Cue) เชน 
Grove and Fisk (1983) พบวา ลักษณะภายนอกของบุคลากร
ผูใหบริการเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูบริโภคใชในการประเมิน
คุณภาพบริการ Bitner (1990) พบวา ราคาและลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ใหบริการเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชใน
การตัดสินใจเลือกผูใหบริการในขั้นตอนกอนการซื้อ

บริการโดยเฉพาะบริการที่เนนการพบปะกับผูใหบริการ 
เปนตน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยนี้ ไดแก ผูมีงานทําในปจจุบันที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
สําหรับบริษัทประกันชีวิต สําหรับตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสถิติของ
ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยกําหนด
ความผิดพลาดไดไมเกิน 5 % จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 392 
คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในวิจัยนี้ คือ แบบสอบ 
ถามซึ่งผูตอบคําถามจะตองทําความเขาใจและตอบคําถาม
ดวยตนเอง (Self-administered questionnaire) โดยแบบสอบ 
ถามไดพัฒนาขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีสวนประ- 
สมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการและการสัมภาษณเชิง
ลึกกับผูที่เคยซื้อประกันชีวิตเพื่อทราบถึงเกณฑที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต เกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในแบบสอบถามจะครอบคลุม 8 ดาน คือ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และเวลา ดานการสง 
เสริมการตลาด ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานหลักฐานทางกายภาพและดานบริษัทผูให 
บริการโดยใชมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) โดยมีทาง 
เลือกตอบได 7 ระดับ (1 = สําคัญนอยที่สุด 7 = สําคัญมาก
ที่สุด) 

 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อม่ัน 
เพื่อใหแบบสอบถามมีคุณภาพ  ผู วิจัยไดทําการ

ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ดาน คือ ความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย (IOC: 
Index of Item-Objective Congruence) ตอการจัดกลุมคํา
ถามในเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต โดยแจก



แบบสอบถามไปยังผูจัดการฝายการตลาดหรือผูบริหารท่ี
เกี่ยวของกับงานดานการตลาดในฐานะที่เปนนักปฏิบัติจึงมี
ความรูและความเขาใจในตลาดประกันชีวิตและพฤติกรรม
ผูบริโภคในตลาดประกันชีวิตเปนอยางดี 5 ทาน จากบริษัท
ประกันชีวิตช้ันนํา 5 แหง ไดแก บริษัทอเมริกันอินเตอร
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัท
อยุธยา อลิอันซ ซี พี ประกันชีวิต บริษัทพรูเด็นเชียล ที
เอสไลฟ ประกันชีวิต และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และ
เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไปมาเปนขอ
คําถามในแบบสอบถามในการวิจัย 

2.  การหาคาความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทํา
การทดสอบ (Pre-test) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นรายดานใชสัม-
ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffi-
cient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในแตละดาน 
 

มากกวา .60 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได (Nunnally, 1978) 
สถิติที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก การวิเคราะหรายคู (Paired 

Sample t-test) การทดสอบความแตกตางโดยใชคาที (t-test) 
และการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA) 

 
การเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลจํานวน 400 ชุด ณ โครงการ
ปริญญาโทหลักสูตรผูบริหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะเปนนักศึกษาที่ทํางานแลวมีกําลัง
ซื้อนับวาเปนลูกคาเปาหมายของธุรกิจประกันชีวิต ขอมูล
ทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมในชวงระหวาง 1 มีนาคม 2550 ถึง 
31 พฤษภาคม 2550 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศ  ชาย 
   หญิง  

         191 
209 

47.8 
52.3 

อายุ ตํ่ากวา 25 ป 
  25-40 ป 
  มากกวา 40 ป 

99 
236 

65 

24.8 
59.0 
16.2 

รายไดตอเดือน* ตํ่ากวา 20,000 บาท 
   20,000 - 40,000 บาท 
   มากกวา 40,000 บาท 

222 
73 

105 

55.5 
18.3 
26.3 

การถือครองกรมธรรม     ไมเคยซื้อ 
             เคยซื้อ-เอไอเอ 
   - เมืองไทยประกันชีวิต 
   - ไทยประกันชีวิต  
   - อื่นๆ 

117 
126 

44 
37 
76 

29.3 
31.5 
11.0 
  9.3 
19.0 

รวม 400 100 
 
* บริษัท ACNielsen (Thailand) ไดใชรายไดตอเดือนตอครัวเรือนในการแบงสวนตลาดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเปน 3 กลุม คือ กลุมชน
ชั้นบน คือ ผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาทตอเดือน กลุมชนชั้นกลาง คือ ผูที่มีรายไดระหวาง 20,000 ถึง 40,000 บาทตอเดือน และกลุมชนชั้นลาง 
คือ ผูที่มีรายไดต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน 



จากตารางที่ 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผู 
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงและมีอายุเฉลี่ยอยู
ระหวาง 25 ถึง 40 ป ทุกคนมีงานทําและสวนใหญมีรายได
ตอเดือนอยูระหวาง 20,000 ถึง 40,000 บาท เมื่อพิจารณาถึง
กรมธรรมที่ถือครองอยู ผูตอบแบบสอบถามที่ยังไมเคยซื้อ
ประกันชีวิตมีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 ในขณะที่

ผูตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อประกันชีวิตมีจํานวน 283 คน 
คิดเปนรอยละ 70.7 โดยสวนใหญถือครองกรมธรรมของ
บริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส (เอไอเอ) 
มากที่สุด ตามดวยกรมธรรมของบริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิตและบริษัทไทยประกันชีวิต ตามลําดับ 

 

1 การรับรูตอเกณฑการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแตละดาน  

 
เกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต X  S.D. Mean 

Differences t Sig. 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานบริษัทผูใหบริการ 
ดานราคา 
ดานสถานที่และเวลา 
ดานหลักฐานทางกายภาพ 
ดานการสงเสริมการตลาด 

5.73 
5.38 
5.31 
4.99 
4.90 
4.49 
4.34 
3.94 

1.30 
1.16 
1.10 
0.98 
1.10 
1.27 
1.34 
1.36 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริโภคมีการรับรูตอเกณฑการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแตละดานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ต้ังไว โดยเกณฑการตัดสินใจดานขั้นตอนการให 
บริการมีความสําคัญมากที่สุด ( X = 5.73) ซึ่งแตกตางจาก
เกณฑการตัดสินใจดานอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ ตามดวยดาน
บุคลากรผูใหบริการและดานผลิตภัณฑ ( X บุคลากร = 5.38, 
X ผลิตภัณฑ = 5.31) ซึ่งความสําคัญของเกณฑทั้งสองดานนี้
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ตามดวยดานบริษัทผูให 
บริการและดานราคา ( X  บริษัทผูใหบริการ = 4.99, X ราคา = 4.90) 
ดานสถานที่และเวลาใหบริการ ( X  = 4.49) ดานหลักฐาน
ทางกายภาพ ( X  = 4.34) และดานการสงเสริมการตลาด
( X  = 3.94) ตามลําดับ 

ผูบริโภคมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในแตละดานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปน

เพราะวาประกันชีวิตถือวาเปนบริการที่ผูกพันในระยะยาว 
(Pinkaeo, 2001: 64) ทําใหผูบริโภคในฐานะผูรับบริการจะ
คํานึงถึงคุณภาพของบริการที่ตนจะไดรับในอนาคตตลอด
ระยะเวลาของกรมธรรม ดังนั้น ผูบริโภคจึงใหความสําคัญ
ตอเกณฑการตัดสินใจที่มีผลโดยตรงตอคุณภาพและการ
ทํางานของบริการ 

สําหรับประกันชีวิต เกณฑการตัดสินใจดานขั้นตอน
การใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการและดานผลิตภัณฑ 
ถือวาเปนเกณฑการตัดสินใจที่มีผลโดยตรงตอคุณภาพและ
การทํางานของบริการ ขั้นตอนการใหบริการเปรียบเสมือน
ขั้นตอนการผลิตสินคา ซึ่งสงผลตอคุณภาพของสินคาโดย 
ตรง บุคลากรผูใหบริการมีความสําคัญอยางมากในการสง
มอบบริการที่มีคุณภาพในธุรกิจบริการที่มีการปฎิสัมพันธ
กับลูกคาสูง ในขณะที่เกณฑดานผลิตภัณฑจะแสดงถึง
ผลประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับจึงมีความสําคัญตอผูบริโภค

0.35 
0.07 
0.32 
0.09 
0.41 
0.15 
0.40 

7.226 
1.607 
5.960 
1.669 
5.916 
2.295 
5.556 

.000* 
.109 
.000* 
.096 
.000* 
.022* 
.000* 



เชนกัน เกณฑการตัดสินใจที่กลาวมานั้นจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพการใหบริการมากกวา เกณฑการตัดสินใจที่
สามารถสังเกตไดงายกอนการรับบริการ (Extrinsic cue) 

ไดแก บริษัทผูใหบริการ ราคา สถานที่ และเวลา หลักฐาน
ทางกายภาพ และการสงเสริมการตลาด 

 
 

2. การเปรียบเทียบการรับรูของผูบริโภคที่มีตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของผูท่ีเคยซื้อและผูท่ีไมเคยซื้อ
ประกันชีวิต 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสําคัญของเกณฑในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตระหวางผูที่เคยซื้อกับผูที่ไมเคยซื้อ

ประกันชีวิต 

เกณฑในการตัดสินใจซื้อ ประสบการณในการ
ซื้อประกันชีวิต 

n X  S.D. t Sig 

ดานผลิตภัณฑ เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

5.441 
5.022 

0.998 
1.285 -3.438 .001

* 

ดานราคา เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

4.988 
4.715 

1.040 
1.227 -2.259 .024

* 

ดานสถานที่และเวลา เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

4.502 
4.503 

1.234 
1.388 -.359 .72 

ดานการสงเสริมการตลาด เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

3.797 
4.265 

1.289 
1.477 3.146 .002

* 

ดานขั้นตอนการใหบริการ เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

5.842 
5.467 

1.221 
1.474 -2.623 .009

* 

ดานบุคลากรผูใหบริการ เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

5.514 
5.073 

1.106 
1.233 -3.452 .001

* 

ดานหลักฐานทางกายภาพ เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

4.263 
4.530 

1.319 
1.402 1.793 .074 

ดานบริษัทผูใหบริการ เคยซื้อ 
ไมเคยซื้อ 

117 
283 

5.058 
4.827 

0.950 
1.055 -2.119 .035

* 
*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
จากตารางที่ 3 พบวา ผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อประ- 

กันชีวิตจะมีการรับรู ถึงเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรผู
ใหบริการและดานบริษัทผูใหบริการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่การรับรูถึงความสําคัญของเกณฑ
ดานสถานที่และเวลาและดานหลักฐานทางกายภาพของผูที่
เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อ
ประกันชีวิตตางใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจดาน
ขั้นตอนการใหบริการมากที่สุดตามดวยดานบุคลากรผูให 
บริการและดานผลิตภัณฑซึ่งแสดงใหเห็นวาผูที่เคยซื้อ  
และไมเคยซื้อประกันชีวิตจะใหความสําคัญตอเกณฑการ
ตัดสินใจซื้อที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ อยางไร  
ก็ตามผูที่เคยซื้อประกันชีวิตจะใหความสําคัญตอเกณฑ   
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานขั้นตอนการใหบริการ ดาน



บุคลากรผูใหบริการและดานบริษัทผูใหบริการในระดับที่
สูงกวาผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่
ผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตจะใหความสําคัญตอเกณฑดาน
การสงเสริมการตลาดสูงกวาผูที่เคยซื้อประกันชีวิตอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสะเรฟเหมมัน (2540) พบวา 
การโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทประกันเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการทําประกันชีวิตของผูที่ไมเคยทําประกัน
ชีวิต 

ผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตจะมีการรับรู
ถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตตางกันทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อจะมีระดับความ
ชํานาญและความคุนเคยตอบริการประกันชีวิตตางกันซึ่ง

ทั้งสองสิ่งนี้เปนองคประกอบของความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
(Lin and Zhen, 2005) ซึ่งมีผลตอการใชสัญลักษณที่ใชบงช้ี
คุณภาพและการทํางานของบริการ ผูที่เคยซื้อประกันชีวิต  
ซึ่งมีประสบการณการซื้อและการใชบริการสามารถใช
สัญลักษณภายในที่ใชบงช้ีคุณภาพและการทํางานของ
บริการในการประเมินคุณภาพและการทํางานของบริการได
ดีกวาผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิต ในขณะที่ ผูที่ไมเคยซื้อ
ประกันชีวิตซึ่งมีความความคุนเคยและมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑที่นอยกวาจะมีแนวโนมที่จะใชสัญลักษณภาย 
นอกที่ใชบงช้ีคุณภาพและการทํางานของบริการในการประ- 
เมินคุณภาพและการทํางานของบริการ 

  
 
3. การเปรียบเทียบการรับรูของผูบริโภคที่มีตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคที่มีระดับรายไดตางกัน 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสําคัญของเกณฑในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตตามระดับรายได 
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ดานผลิตภัณฑ 5.143 5.553 5.503   5.827 .003* H=M>L 
ดานราคา 4.821 5.027 4.984   1.352 .260 H=M=L 
ดานสถานที่และเวลา 4.443 4.671 4.452     .926 .397 H=M=L 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.186 3.937 3.412 11.973 .000* L=M>H 
ดานขั้นตอนการใหบริการ 5.491 5.958 6.073   8.714 .000* H=M>L 
ดานบุคลากรผูใหบริการ 5.193 5.626 5.615   6.609 .002* H=M>L 
ดานหลักฐานทางกายภาพ 4.454 4.542 3.971   5.636 .004* L=M>H 
ดานบริษัทผูใหบริการ 4.914 5.037 5.119   1.607      .202 H=M=L 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 **เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวย วิธีเชฟเฟ (Scheffe) 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดแตกตาง
กันจะมีการรับรูถึงเกณฑในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใน
ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการและดานหลักฐานทาง
กายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานวิจัยที่ ต้ังไวและสอดคลอง      
กับงานวิจัยของเพ็ญจมาส  ศิริกิจวัฒนา(2543) กิตติพงษ  
เกียรติสุนทร (2547) และสุดใจ  เดชธนมงคลชัย (2545) ที่
พบวา ระดับรายไดมีผลตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกัน 



เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทํา
การทดสอบรายคูโดยวิธีการของ Scheffe พบวา ผูที่มีราย 
ไดมากกวา 40,000 บาทตอเดือน และผูที่มีรายไดระหวาง 
20,000 ถึง 40,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอเกณฑ
การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ ดานขั้นตอนการใหบริการ และ
ดานบุคลากรผูใหบริการ มากกวาผูที่มีรายไดตํ่ากวา 20,000 
บาทตอเดือนอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อพิจารณาเกณฑการ
ตัดสินใจดานการสงเสริมการตลาดและดานหลักฐานทาง
กายภาพ ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาทตอเดือน และผูที่มี
รายไดระหวาง 20,000 ถึง 40,000 บาทตอเดือนใหความ 
สําคัญตอการสงเสริมการตลาดมากกวา ผูที่มีรายไดมากกวา 
40,000 บาทตอเดือนอยางมีนัยสําคัญ 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1.  ผูบริโภคมีการรับรูตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ

ประกันชีวิตในเกณฑแตละดานแตกตางกันโดยเกณฑการ
ตัดสินใจดานขั้นตอนการใหบริการมีความสําคัญมากที่สุด
และแตกตางจากเกณฑการตัดสินใจดานอื่นๆ อยางมีนัย-
สําคัญ ตามดวยดานบุคลากรผูใหบริการและดานผลิตภัณฑ 
ดานบริษัทผูใหบริการและดานราคา ดานสถานที่และเวลา
ใหบริการ ดานหลักฐานทางกายภาพและดานการสงเสริม
การตลาดตามลําดับ 

2.  ผูบริโภคที่เคยซื้อและผูบริโภคที่ไมเคยซื้อประกัน
ชีวิตมีการรับรูถึงเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต
ตางกันในเกณฑดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรผูให 
บริการและดานบริษัทผูใหบริการ อยางไรก็ตามทั้งผูที่เคยซื้อ
และไมเคยซื้อประกันชีวิตตางใหความสําคัญตอเกณฑการ
ตัดสินใจดานขั้นตอนการใหบริการมากที่สุด ตามดวยดาน
บุคลากรผูใหบริการและดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

3.  ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตางกันมีการรับรูถึงเกณฑ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตตางกันอยางมีนัยสําคัญใน
เกณฑดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานขั้น 
ตอนการใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการและดานหลัก 
ฐานทางกายภาพ ผูที่มีรายไดมากกวามีแนวโนมที่จะใหความ 
สําคัญตอเกณฑการตัดสินใจดานผลิตภัณฑ ดานขั้นตอน 
การใหบริการ ดานบุคลากรผูใหบริการและดานผลิตภัณฑ  
 

ในขณะที่ผูที่มีรายตํ่ากวามีแนวโนมจะใหความสําคัญตอ
เกณฑการตัดสินใจดานการสงเสริมทางการตลาดและดาน
หลักฐานทางกายภาพ 

 
ขอเสนอแนะทางธุรกิจ 

1.  ผูบริโภคใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบริการมากที่สุด ดังนั้น บริษัทประกัน
ควรมีกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริการ 
เชน การใชเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มความรวดเร็วในการให 
บริการ มีการนํา Self Service Technology (SST) มาใชมาก
ขึ้น มีการตรวจสอบขั้นตอนการใหบริการอยางตอเนื่องและ
ทําการลดขั้นตอนการใหบริการที่ไมเพิ่มคุณคาออกไป เปน
ตน สําหรับในดานบุคลากรผูใหบริการ บริษัทประกันควร
ใหความสําคัญตอการอบรมบุคลากรผูใหบริการอยางตอ 
เนื่องโดยเนนเรื่องความรูดานผลิตภัณฑ ความซื่อสัตย ความ
เอาใจใสลูกคาและความสามารถในการอธิบายกรมธรรม
เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญ สําหรับ
ดานผลิตภัณฑ  บริษัทประกันควรมีการพัฒนารูปแบบ
กรมธรรมใหมๆ ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความหลากหลาย 
รวมทั้งรูปแบบกรมธรรมควรมีความยืดหยุนและเปนแบบ
เฉพาะลูกคาแตละรายมากขึ้น (Customized Policies) 

2.  บริษัทประกันควรใชกลยุทธทางการตลาดสําหรับ
ผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตตางกัน เนื่องจาก   
ผูที่เคยซื้อและผูที่ไมเคยซื้อประกันชีวิตมีการรับรูตอเกณฑ
การตัดสินใจซื้อตางกัน ผูที่เคยซื้อประกันมีประสบการณ
และคุนเคยกับการประกันชีวิตมากอน ดังนั้น บริษัทประกัน
ควรใชประเด็นที่ เกี่ ยวของกับขั้นตอนการใหบริการ 
บุคลากรผูใหบริการ รูปแบบของผลิตภัณฑและมิติตางๆ 
ของบริษัทผูใหบริการเปนจุดขายมากกวาจะเนนการสง 
เสริมการตลาดทั่วไป ในขณะที่ผูที่ไมเคยซื้อประกันนอก 
จากจะใหความสําคัญตอเกณฑที่มีความเกี่ยวของกับ
คุณภาพการใหบริการแลวยังใหความสําคัญตอการสงเสริม
การตลาด ดังนั้น บริษัทประกันควรใชการสงเสริมการ 
ตลาดเปนจุดดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายดังกลาว 

3.  บริษัทประกันที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูที่มี
รายไดตํ่าถึงปานกลาง (ตํ่ากวา 40,000 บาทตอเดือน) ควร
เนนในเรื่องการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาประชา-
สัมพันธ การชิงโชค การแจกของแถม ฯลฯ และหลักฐาน 
 



ทางกายภาพตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพการใหบริการ 
เชน ความทันสมัยของอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ระบบคอลเซ็นเตอรและระบบฐานขอมูลลูกคาที่ทันสมัย 
ประกาศนียบัตรตางที่เกี่ยวของกับการไดรับรางวัลทางดาน
การใหบริการ เปนตน ในขณะที่บริษัทประกันที่มีกลุม
ลูกคาเปาหมายเปนผูที่มีรายไดสูง (มากกวา 40,000 บาท 
ตอเดือน) ควรสรางจุดขายบนเกณฑดานผลิตภัณฑ ขั้น 
ตอนการใหบริการและดานบุคลากรผูใหบริการ กรมธรรม
ที่เสนอขายกลุมผูมีรายไดสูงควรเนนเรื่องผลตอบแทนที่สูง
และผลประโยชนที่หลากหลาย นอกจากนี้ ชองทางการให 
บริการสําหรับกลุมผูมีรายไดสูงควรจัดแยกตางหากจาก
กลุมลูกคาทั่วไป บุคลากรที่เปนผูใหบริการกับลูกคากลุมนี้
จะตองเปนบุคลากรที่ผานการอบรมในดานการบริการมา
เปนอยางดี 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษาถึง
ประชากรในจังหวัดอื่นๆ หรือกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดนอย
ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมและการรับรูตอเกณฑในการตัดสิน 
ใจซื้อประกันชีวิตตางกัน นอกจากนี้ งานวิจัยควรจะศึกษา
ถึงตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริโภค
ตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต เชน ระดับของ
ความเปนชาตินิยมของผูบริโภค ระดับของความรูและความ
ชํานาญในการลงทุนทางการเงินของผูบริโภค เปนตน  
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