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BRANCH. THESIS ADVISOR : PRASOPCHAI PASUNON, Assoc.Prof. 85 pp. 

 The objectives of this research were.  1) To study the behavior of life insurance purchasing 

decision that provided by government saving bank of customer Din Daeng Branch 2) To study the 

marketing mixes factor and the attitude of life insurance purchasing decision that provided government 

saving bank of customer Din Daeng Branch 3) To study the relationship between marketing mixes and 

the attitude of life insurance purchasing decision. The representative group was the customers who made 

a decision to buy life insurance provided by government saving bank of customer Din Daeng Branch 

total 400 persons. The tool was used in this research is questionnaire. The statistics that were used to 

analyze data are frequency, percentage, mean, standard deviation and pearson correlation.  

The results of this research were as follows: 

1. From 100 percent of population, there was the same number of male and female that is 

50 percent, aged between 25 – 35 years old, obtained bachelor’s degree, worked as government officer / 

state enterprises officer, earned 10,001 – 20,000 baht per month, bear expense 10,001 – 20,000 baht per 

month, got unearned income below 10,000 bath per month, single, had over 4 members in family, under 

tax exemption group, did not smoke, often drank, got strong health, and saved through the bank. The 

reason of life insurance apply was to get the insured life and saving. The type of life insurance that they 

were mostly interested is saving type.  

2. The marketing mixes factor and the attitude of life insurance purchasing decision that 

provided government saving bank of customer Din Daeng Branch, the representative group paid 

attention on it at high level. 

3. It was found the relationship between marketing mixes and the attitude of life insurance 

purchasing decision at the significant level 0.05. 
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บทที  
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบันการออมในประเทศไทยอยู่ทีเฉพาะกลุ่มคนทีมีฐานะ จึงไม่ใช่เรืองง่ายทีจะ

สนบัสนุนใหมี้เงินออมในประเทศเพิมขึน เนืองจากค่าครองชีพเพิมสูงขึนมากทาํใหป้ระชาชนเดือดร้อน
รวมทงัพฤติกรรมการบริโภคทาํใหป้ระชาชนจบัจ่ายใชส้อยและเป็นหนีสินกนัมากซึงส่วนหนึงเกิดจาก
การเขา้ถึงแหล่งเงินกูย้มืทีสะดวก ประกอบกบัการช่วยเหลือของภาครัฐเชิงสวสัดิการ  เช่น  โครงการ
ประกนัสุขภาพ  ทาํให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีความมนัคงและปลอดภยัในชีวิตมากขึน  มีผลให้
ครัวเรือนมองขา้มความจาํเป็นในการทีจะออมเงินไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน การออมนอกจากจะมีความสาํคญัต่อ
ประชาชนในแง่ทาํใหเ้กิดความมนัคงในอนาคตแลว้ยงัมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก เพราะช่วยสนับสนุนการลงทุนและการผลิตของประเทศหากประเทศมีเงินออมและเงินลงทุน
ค่อนขา้งสมดุลการลงทุนในประเทศก็ไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศมากนกั (สหกรณ์ออมทรัพย ์
กระทรวงการคลงั, 2554) 

ปัจจุบนัการตดัสินใจลงทุนเป็นเรืองสาํคญัทีบุคคลโดยทวัไปจะมองหาทางเลือกในการ
ลงทุนทีมีอยา่งหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน การซือพนัธบตัร การซือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างๆ รวมทงัการออมเงินโดยวิธีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ซึงสถาบนัการเงินแต่ละแห่งไดมี้การ
นาํเสนอผลตอบแทนทีจะไดรั้บจากการซือกรมธรรมใ์นรูปแบบของเงินปันผลหรือดอกเบีย โดยกาํหนด
จ่ายดอกเบียใหเ้ป็นรายเดือน หรือ รายปี ขึนอยู่กบัสถาบนัการเงินจะกาํหนด (ชาลินี เอือวิเศษวฒันา, 
2553) 

ในช่วงหลายปีทีผ่านมาธุรกิจธนาคารจึงไดม้ีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือการออมและการ
ลงทุนออกมามากมาย เช่น ตวัแลกเงินธนาคาร ตวัเงินคลงั หุน้กู ้พนัธบตัร กองทุนรวม กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ธนาคารไทยพาณิชย,์  2556) สลากออมทรัพยท์วีสินและบตัรเพิม
ทรัพย ์(ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์เพือการเกษตร, 2556) และการจดัการทางการเงิน การบริหาร
ความเสียงทางการเงิน และยงัมีผลิตภณัฑอี์กมากมาย เพือช่วยในการตดัสินใจออมเงินใหก้บัประชาชน
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ธนาคารออมสินถือกําเนิดขึนเพือเป็นต้นแบบการออม ตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที 6 ผูท้รงริเริมโดยเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย ์
เพือใหป้ระชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มีสถานทีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองของประชาชนให้
ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย มีตน้แบบจาก “ แบงกลี์ฟอเทีย ”  จึงทรงริเริมจดัตงัคลงัออมสินทดลองขึนในปี 
2450 เพือใชศ้ึกษาและสาํรวจความเขา้ใจในราษฎรและทรงทราบดีว่าควรใชว้ธีิการใดจะจงูใจคนไทยให้
มองเห็นความสาํคญัของการออม ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินทีมีรูปแบบเป็นรัฐวิสาหกิจ          
มีธุรกรรมทางการเงินเช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์โดยมีบริการทีหลากหลาย (ธนาคารออมสิน, 2556) 

ธนาคารออมสินมีการฝากเงินแบบสงเคราะห์ชีวิต ซึงเป็นธุรกิจทางดา้นเงินฝากซึงมีความ
คุม้ครองชีวิตเขา้มาดว้ย การฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกทางเลือกหนึงในการออมทรัพยแ์ละเพิมความ
มนัคงใหก้บัชีวิต ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละไดรั้บความนิยมจากประชาชนเรือยมา GSB LIFE หรือ 
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวคือเงินฝากในรูปแบบการประกนัชีวิตของธนาคารออมสินซึงเปิด
ใหบ้ริการรับฝากมาตงัแต่ปี พ.ศ.2486 การออมเงินดว้ยการฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นการออมทรัพยไ์ป
พร้อมกบัการประกนัชีวิตทีจะให้ผลประโยชน์ในระยะยาวและเป็นหลกัประกนัทีสร้างความมนัคง
สาํหรับคนทีรัก และห่วงใย ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ บุตร หรือคนใกลชิ้ดในครอบครัว ยามเมือจากไป เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวตินีมีผลประโยชน์และความคุม้ครองหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตเชิงปฏิบติัการ ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต, 2556) 

ในปัจจุบนัการดาํรงชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพใดหรือฐานะใดก็ตาม
ต่างก็มีความเสียงและความไม่แน่นอนของชีวิตไดเ้สมอ ไม่ว่าจะเป็นความเสียงจากการทาํงาน ความ
เสียงจากภัยธรรมชาติ ความเสียงจากโรคภัยไข้เจ็บ ไปจนถึงโรคภัยจากความชรา ซึงไม่สามารถ
หลีกเลียงได ้ความเสียงเหล่านีจะนาํมาซึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น และหากเกิดเหตุการณ์ทีไม่
คาดคิดดงักล่าวขึนก็จะทิงภาระ ค่าใชจ่้ายใหก้บับุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบนัมีเหตุการณ์ 
และโรคภยัใหม่ๆ เกิดขึนมากมายซึงทางการแพทยย์งัไม่สามารถหาวิธีรักษาได ้ก่อให้เกิดการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควร จึงเป็นสาเหตุให้มนุษยเ์ริมแสวงหาการวางแผนชีวิตและครอบครัว เพือรองรับความ
เสียงทีอาจเกิดขึนไดใ้นอนาคต ดงันนั วิธีการทีจะจดัการความเสียงสามารถทาํไดโ้ดยการโอนความเสียง
ใหก้บัผูรั้บประกนัภยัหรือบริษทัประกนัชีวิต โดยบริษทัผูรั้บประกนัมีการกาํหนดการทาํสญัญาว่าจะมี
เงินชดเชยใหก้บัผูท้าํกรมธรรมห์ากผูท้าํกรมธรรมเ์กิดประสบภยัทีไม่คาดคิด นอกจากนีการทาํประกนั
ชีวิตยงัมีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงันี 

1. ดา้นการลงทุน การทาํประกนัชีวิตเปรียบเสมือนการลงทุนซือหลกัทรัพยช์นิดหนึง 
เนืองจากผูท้าํประกนัจะไดรั้บดอกเบียเช่นเดียวกนักบัการฝากเงินในสถาบนัการเงิน เพียงแต่จะเพิม
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เงือนไขในการฝาก และมีอตัราดอกเบียทีแตกต่างกนั การทาํประกนัชีวิตแมว้่าจะไดผ้ลตอบแทนตาํกว่า
การลงทุนประเภทอืน แต่ก็เป็นการลงทุนทีมีรายไดที้แน่นอน และเงินตน้ทุนไม่ไดสู้ญหายไป 

2. ดา้นการออม การทาํประกันชีวิตมีลกัษณะเป็นการออมกึงบังคบั โดยเฉพาะการ
ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย ์ซึงผูท้าํประกนัจะตอ้งจ่ายเบียอยา่งสมาํเสมอ หากผูท้าํ
ประกนัยงัมีชีวิตจนครบระยะเวลาตามกาํหนด ผูท้าํประกนัก็จะไดรั้บเงินตน้และดอกเบีย ถึงถือไดว้่า
เป็นการออมเงินเพือเกบ็ไวใ้ชใ้นยามชรา หรือจะเป็นการออมเพือทุนการศึกษาของบุตรหลาน และปลกู
สร้างนิสยัการประหยดัและรักการออม มีความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

3. ดา้นการใหค้วามคุม้ครอง การทาํประกนัชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดา้นการเงิน 
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนของครอบครัวจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวก็ตาม การทาํประกนัจะมอบ
เงินชดเชยเพือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัผูท้าํประกนัและครอบครัวนนั 

4. ดา้นความมนัคง สามารถสร้างความมนัคงในชีวิต ความมนัคงของรายไดใ้ห้แก่ผูท้าํ
ประกนัในหลายกรณี เช่น การเจ็บป่วย ทุพลภาพ อุบติัเหตุ ผูท้าํประกนัก็ยงัสามารถมีรายไดใ้นยาม
เจ็บป่วยหรือรายไดส้าํหรับรักษาและเลียงดตูนเองในกรณีทุพลภาพโดยสินเชิง ในยามชราผูท้าํประกนัก็
ยงัสามารถทีจะมีรายไดใ้นการเลียงชีพไปตลอดชีวิตเช่นกนั 

5. ดา้นการไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได ้เนืองจากรัฐบาลไดม้ีการส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัชีวิต ผูที้ทาํประกนัชีวิตสามารถนาํเบียประกนัชีวิตทีมีเงือนไขสามารถลดหยอ่นภาษีได ้ไปเป็น
ค่าลดหยอ่นภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามจาํนวนทีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

6. ดา้นอืนๆ การทาํประกันชีวิตเปรียบได้กบัการเตรียมเงินไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน เมือ
กรมธรรมค์รบกาํหนด 3 ปี จะเกิดมลูค่าเงินสด หากผูท้าํประกนัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน สามารถทาํการ
ขอกูเ้งินไดต้ามมลูค่าเงินสดและหลกัเกณฑ์ทีบริษทักาํหนด ในอตัราดอกเบียตาํ ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพย ์
หรือผูค้าํประกนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั, 2552) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้กับ
ผูบ้ริโภค พฒันารูปแบบผลิตภณัฑข์องธนาคาร และผูว้ิจยัในฐานะทีเป็นพนกังานของธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดง จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพือทีจะผลิตผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปรับปรุงการดาํเนินงานของธนาคารเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั เพิมส่วน
แบ่งของตลาดดา้นเงินฝากไดม้ากขึน ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายทีธนาคารกาํหนด จนจะ
ส่งผลใหธุ้รกิจของธนาคารออมสินใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดภ้ายใตก้ารแข่งขนัทีรุนแรงในปัจจุบนั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 

ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

2. เพือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการทางตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติของการตดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

3. เพือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยดา้นทศันคติ
ของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

ขอบเขตของการวจิยั 
ในการศึกษาวิจยัเรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจยัดา้นทศันคติการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดง สามารถกาํหนดขอบเขตไดด้งันี 

1. ขอบเขตดา้นเนือหาใชท้ฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) และทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ตามแนวคิดของ Kotler (1997) และทฤษฎีทศันคติตามแนวความคิดองคป์ระกอบของทศันคติ
ของ Jenkins (1972) 

2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคทีตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดง จาํนวน 14,074 คน (รายงานฝ่ายสงเคราะห์ชีวิตตงัแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2556 ) 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา มีรายละเอียดดงันี 

3.1. ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน รายไดเ้สริม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงินไดส่้วนบุคคล สุขภาพ 

3.2. พฤติกรรมการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
วิธีการเก็บเงิน เหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ รูปแบบ
กรมธรรมที์สนใจ แหล่งขอ้มลูทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต 

3.3. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์   ปัจจยัดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3.4. ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดง ไดแ้ก่ ดา้นอรรถประโยชน์  และดา้นเงือนไข ขอ้ตกลง 
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4. ขอบเขตดา้นพืนทีและระยะเวลา กาํหนดระยะเวลาการสาํรวจ  รวบรวมขอ้มูลและ
จดัทาํรายงาน ตงัแต่ มีนาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2556  

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
ในการศึกษาวิจยัเรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจยัดา้นทศันคติของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออม
สิน สาขาดินแดง ผูว้ิจยัศึกษา แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามแนวคิด
ของ Kotler (1997) และทฤษฎีทศันคติตามแนวความคิดของ Jenkins (1972) ซึงแสดงการเชือมโยงไดด้งั
รูปแสดงกรอบแนวคิด รูปที 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 
 

ปัจจัยลักษณะทางประชากร 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 
- รายไดป้ระจาํ 
- รายไดเ้สริม 

- ค่าใชจ่้าย 

- สมาชิกในครอบครัว 

- สิทธิลดหยอ่นภาษ ี

การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

พฤติกรรมการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวติของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสรมการตลาด 

ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค 
- ดา้นอรรถประโยชน ์

- ดา้นเงือนไข ขอ้ตกลง 
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ประโยชน์ทไีด้รับ 
1. ทาํใหท้ราบถึงความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์

ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสินสาขาดินแดง และสามารถนําผลการวิจยัไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการตลาดต่อไป 

2. สามารถนาํไปเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง  ๆ
ของธนาคารออมสิน และสามารถนาํไปเป็นขอ้มลูพืนฐานในการนาํเสนอผลิตภณัฑก์ารเงินทีเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการ เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์
การเงินหรือบริการทีเกียวขอ้ง เพือใหบ้ริการอยา่งประสิทธิภาพ สร้างทศันะคติทีดีต่อผูบ้ริโภค 

3. ทราบแนวโนม้การซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค เพือเป็นแนวทาง
ในการขยายตลาด พฒันาผลิตภณัฑต่์อไป ซึงในอนาคตแนวโนม้การซือประกนัชีวิตมีอตัราทีมากขึนทุก
ปี ดงันนัการทาํวิจยัทาํใหธ้นาคารออมสินไดท้ราบถึงแนวโนม้ในอนาคตว่าตลาดประกนัชีวิตจะดาํเนิน
ไปในรูปแบบใด ผลิตภณัฑใ์นอนาคตจะเป็นรูปแบบใด จึงจะตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ทีสุด ซึงจะเป็นส่วนช่วยในการขายและดาํเนินธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตต่อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทําการค้นหาการซือ การใช ้            

การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ ซึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคนันๆ 
หรือ หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการซือ
และการใชสิ้นคา้ 

ทัศนคตขิองผู้บริโภค หมายถึง ความคิด การรับรู้ของผูบ้ริโภคทีมีต่อการทาํประกนัชีวิต 
ทงัผูที้เคยทาํและไม่เคยทาํประกนัชีวิตมาก่อน ซึงมีผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร      
ออมสิน 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน         
ซึงผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด 
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บทที  
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและ

ทศันคติการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
2. แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดเกียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค 

4. ขอ้มลูเกียวกบัสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารออมสิน 

5. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

1. แนวคดิทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) 
1.1   ความหมายของส่วนประสมการตลาด  

ส่วนประสมการตลาดเป็นตวัแปรทีสามารถควบคุมไดท้างการตลาด หมายถึง 
การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรทีสามารถควบคุม และสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้พึง
พอใจ (Kotler, 2003:16)  

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินงานการตลาด
ในปัจจยัทีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดทีเหมาะสมใน
การวางกลยทุธท์างการตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543:29)  

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทีสามารถควบคุมได้ ปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเพือทาํใหกิ้จการอยูร่อด อาจเรียกไดว้่าเป็นเครืองมือทางการตลาดทีใช้
เพือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กุลวดี คูหะโรจนานนท์, 2545:16)  

1.2   ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด ต้องพฒันาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภค เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการตลาด คือ เกิดความพอใจของผูบ้ริโภค ซึงมีองคป์ระกอบอยู ่
4 ด้าน (4Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมีรายละเอียดดงันี (สุพรรณี อินทร์แกว้, 2551:106-108) 
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1.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความพึงพอใจ (Kottler, 1997 ; อา้งถึงใน สมใจ เสนาชู, 2549)  
ผลิตภณัฑที์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ผลิตภณัฑส์ามารถทาํให้บริการทีผูบ้ริโภคไดรั้บ
ความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็นการเพิมคุณค่าในทศันคติของผูบ้ริโภคไดถึ้งแมว้่าในบางครังการ
เพิมคุณค่านนัเป็นเพียงในแง่ของความพอใจ ในแง่ของอารมณ์หรือจิตใจเท่านนั การเพิมคุณค่าอยา่ง
หนึงคือ การสร้างตรายหีอ้ใหมี้ชือเสียง ทาํใหส้ามารถตงัราคาในระดบัสูงได ้และผูบ้ริโภคเกิดความ
มนัใจในคุณภาพของบริการทีมีรูปแบบเดียวกนั 

1.2.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เช่น อตัราดอกเบีย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีบริษทัเรียกเก็บ เป็นตน้ ราคาเป็นปัจจยัหนึงทีก่อให้เกิดรายได ้มีความสาํคญั
ต่อการรับรู้ในคุณค่าของบริการทีนาํเสนอ มีผลต่อการรับรู้ในคุณภาพ และมีบทบาทต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริการ ราคาจะกาํหนดอยา่งไรขึนอยูก่บัผูบ้ริโภคเป้าหมายและการแข่งขนัในการตงั
ราคาตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารตลาดอืนๆ การตดัสินใจดา้นราคาขึนอยู่กบัปัจจยัทงัภายในและ
ภายนอกองค์กร เช่น เป้าหมายขององค์กร สภาพการแข่งขัน ตาํแหน่งทางการตลาด และความ
ยดืหยุน่ของอุปสงค ์เป็นตน้ 

1.2.3 สถานทีหรือการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้าง
ของช่องทางซึงประกอบดว้ย สถาบนักิจกรรมใชเ้พือเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การ
ไปยงัตลาด เนืองจากการบริการเก็บรักษาไวไ้ม่ได ้การผลิตและการบริโภคเกิดขึนพร้อมกนั ดงันัน
สถานทีจึงเกียวขอ้งกบับรรยากาศ สิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการให้แก่ผูบ้ริโภค มีผลต่อการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนาํเสนอสถานทีทีให้บริการสาํคญัมากน้อย
เพียงใดนนัขึนอยูก่บัประเภทของการบริการและระดบัของการมีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างผูใ้ห้บริการ
กบัผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคเดินทางไปรับบริการทีสถานทีของผูใ้หบ้ริการ ทาํเลทีตงัจะมีความสาํคญั
มาก แต่หากผูใ้หบ้ริการเดินทางไปให้บริการแก่ผูบ้ริโภค ทาํเลทีตงัจะมีความสาํคญัลดลง (สมใจ 
เสนาช,ู 2549:34) 

1.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสือสารการตลาด (marketing 

Communication) เป็นเครืองมือทีองค์กรธุรกิจใชเ้พือการสือสารขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัธุรกิจ และ
ผลิตภณัฑ์ไปยงัผูรั้บสาร เพือสร้างความเขา้ใจ และจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
โดยทีการส่งเสริมการตลาดจะมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานทางการตลาด
ของธุรกิจ ปัจจยัการสือสารการตลาดทีสาํคญั มีดงันี 

1.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบในการสือสาร โดย
ไม่ใชบุ้คคล มีวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มลูเกียวกบัองคก์ร ผลิตภณัฑ ์บริการ 
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1.2.4.2 การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) 

ปกติมุ่งเนน้การสือสารขอ้มลูข่าวสารทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจเป็นหลกั การใหข่้าวเป็นรูปแบบหนึงของ
การประชาสมัพนัธ ์

1.2.4.3 การขายโดยใชบุ้คคล (Personal selling) เป็นการติดต่อสือสารกนั
แบบตวัต่อตวั โดยผูข้ายจะพยายามทาํการชกัจูงผูบ้ริโภคใหซื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1.2.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมทาง
การตลาดในลกัษณะทีเป็นการมอบสิงจูงใจพิเศษเพือใหซื้อผลิตภณัฑ ์และกระตุน้การขายใหเ้กิดขึน
ทนัทีทนัใดจากกลุ่มผูบ้ริโภคหรือผูข้าย (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2549) 

สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดคือเครืองมือเพือใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ ดงันนั การรู้ถึงความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายจะสามารถทาํให้องค์กรวางกลยุทธ์ใน
การตอบสนองลกูคา้ไดต้รงตามความตอ้งการเพือจูงใจให้ลูกคา้เลือกใชสิ้นคา้และบริการขององค์กร
อย่างต่อเนือง อีกทังการสร้างความแตกต่างในบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั ตลอดจนการส่งเสริม
การตลาดโดยเลือกใชสื้อใหม้ีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ปัจจยัต่างๆ ดงัทีกล่าว
มานนัลว้นมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจทงัสิน การศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนีทาํใหไ้ดต้วั
แปรในการศึกษาในดา้นส่วนประสมทางการตลาดและนาํไปกาํหนดขอ้คาํถามในแบบสอบถามต่อไป 

2. แนวคดิเกยีวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นสิงทีนักการตลาดและนักโฆษณาจาํเป็นตอ้ง

ทาํการศึกษาอย่างจริงจงัเพราะความสนใจหรือความต้องการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจัยสาํคญัในการ
วางแผนรณรงคเ์พือการขายและการโฆษณา 

2.    ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ปริญ  ลกัษิตานนท ์(2544) ไดใ้หค้วามหมาย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การ

กระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ซึงรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจทีเกิดขึนก่อนนันหมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใด
ขณะหนึงผูบ้ริโภคสินคา้นนัจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยาทีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลา
ทศันคติและค่านิยม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซึงการใชสิ้นคา้
และบริการทงันีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคลทีเกียวกบัการซือและการ
ใช้สินคา้การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นวิธีการศึกษาทีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจทีจะใช้
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ทรัพยากร เช่น เวลาบุคลากรและอืนๆเกียวกบัการบริโภคสินคา้ ซึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ทีเขา
จะเสนอนันใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซืออะไร (What) ทาํไมจึงซือ (Why) ซืออย่างไร (How)   
ซือเมือไร (When) ซือทีไหน (Where) ซือและใชบ่้อยครังเพียงใด (How often) รวมทงัการศึกษาว่าใครมี
อิทธิพลต่อการซือเพือคน้หาคาํตอบ 7 ประการเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ธงชยั สันติวงษ์ (2546) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า การกระทาํของ
บุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจัดหาให้ได้มาและการใชซึ้งสินคา้และบริการทงันี 
หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซึงมีมาอยูก่่อนแลว้และมีส่วนในการกาํหนดใหม้ีการกระทาํ 

สมจิตร  ลว้นจาํเริญ ( ) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระทาํของแต่ละบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงกระบวนการตดัสินใจทีเกิดขึนก่อน ทีเป็นตวักาํหนดใหเ้กิดการกระทาํต่างๆ ขึน  

เสาวภา มีถาวรกุลและคณะ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง กิจกรรมทีบุคคลตอ้งเอาใจใส่ในเมือไดท้าํการเลือก การซือและการใชผ้ลิตภณัฑ์ที
สนองความพอใจ และความตอ้งการ กิจกรรมเหล่านีจะเกียวขอ้งกับกระบวนการภายในจิตใจและ
อารมณ์ 

ชิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 1994) ได้ให้ความหมายของคาํว่า
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior ) หมายถึง พฤติกรรมซึงทาํการคน้หา (Searching) การซือ
(Purchasing ) การใช ้(Using) การประเมินผล (Evaluation) และ การใชจ่้าย (Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละ
การบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ 

.   พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคได ้

.   เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่าการทาํให้
ผูบ้ริโภคพึงพอใจ 

เลาดอนและบิตตา (Loudon & Bitta, 1998) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง
กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพทีบุคคลเขา้ไปเกียวขอ้งเมือมีการประเมินการไดม้าซึง
สินคา้และบริการ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของ
บุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทังนีหมายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 
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เบล (Belch & Belch, 1993) กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือกการซือ การใช้ การ
ประเมินผล และการกาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการหลงัการใชเ้พือสนองความตอ้งการและความปรารถนา
อยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ  

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที
ทาํให้เกิดการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเริมตน้จากการทีเกิดสิงกระตุน้ (Stimulus) ทีทาํให้เกิด
ความตอ้งการสิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึงเปรียบเสมือน
กล่องดาํทีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซื้อทีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ต่างๆ ของผูซื้อแมจ้ะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซื้อ (Buyer’s 

Purchase Decision) 

2.2   รูปแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะอยูใ่นตลาดผูบ้ริโภคหรือตลาดอุตสาหกรรม ก่อนทีผูบ้ริโภคจะทาํ

การตดัสินใจซือผลิตภณัฑน์นัจะมีปัจจยัและขนัตอนทีใชพิ้จารณาอยา่งเป็นลาํดบัและมีความซบัซอ้น
แตกต่างกนัตามเงือนไขของผูบ้ริโภคและจุดมุ่งหมายในการซือดงัแสดงรูปแบบของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคพืนฐาน รูปแบบของพฤติกรรมผูบ้ริโภคพืนฐานมีส่วนประกอบ 3 ส่วน 

2.2.1  สิงเร้า (Stimulus) คือ วัตถุสิงของเหตุการณ์ต่างๆ การเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอืน ตลอดจนการเปลียนแปลงทางกายภาพของบุคคลทีจะทาํหน้าทีกระตุน้ให้
บุคคลรับรู้เรียนรู้หรือแสดงออกซึงพฤติกรรมตอบสนองภายใตส้ภาวการณ์ใดตามสภาพการณ์หนึง
ในแง่พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะแบ่งสิงเร้าต่อผูบ้ริโภคเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

2.2.2.1 สิงเร้าภายใน (Internal Stimulus) คือ สิงเร้าทีเกิดจากความ
ต้องการทางกายภาพ สิงเร้าภายในนีจะเป็นปัจจัยทีกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคได้เรียนรู้มากขึน การ
ตอบสนองสิงเร้าภายในจะมีอิทธิพลลดลงโดยมีกรอบและเงือนไขทางสงัคมเป็นสิงกาํหนดขอบเขต
การแสดงพฤติกรรมการตอบสนองมากขึน 

2.2.2.2 สิงเร้าภายนอก (External Stimulus) คือ สิงเร้าทีเกิดจากสภาวะ
แวดลอ้มทีมีผลกระตุน้ต่อประสาทสัมผสัทงั 5 ดา้นไดแ้ก่ หู ตา คอ จมูก และการสัมผสั ซึงสิงเร้า
ภายนอกนีมกัเกิดจากการดาํเนินกลยทุธก์ารตลาดของกิจการในดา้นผลิตภณัฑร์าคาการจดัจาํหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดรวมทงัอาจเกิดจากสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายทีจะมีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคตามสภาวะแวดลอ้มนนั 

2.2.2 สภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค “ กล่องดาํ ” (Black Box) 

โดยปกติแลว้ผูบ้ริหารงานขายและนักการตลาดมกัไม่เข้าใจในจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของ
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ผูบ้ริโภคแต่ละคนทุกๆ อยา่งว่าผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑอ์ะไรอย่างไร ทาํให้มีการเปรียบสภาวะ
จิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคว่าเป็นกล่องดาํ ซึงแสดงให้เห็นเชิงเปรียบเทียบจิตใจ
ผูบ้ริโภคเป็นกล่องซึงยากทีจะเขา้ใจอย่างแน่ชัด คือ มีสีดาํแต่อย่างไรก็ตามนักการตลาดจะตอ้ง
พยายามเขา้ใจกล่องดาํนี ดงันนั นกัการตลาดจึงตอ้งคาดการณ์ว่ากล่องดาํนนับรรจุอะไรไวบ้า้ง เพือ
จะเสนอขายผลิตภณัฑที์จะสนองความตอ้งการสภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
แทจ้ริง จึงสามารถแสดงขอ้พิจารณาและประเภทของผลิตภณัฑต์ามกล่องดาํของผูบ้ริโภค 

2.2.3 พฤติกรรมการตอบสนองเป็นการแสดงออกของผูบ้ริโภคเพือตอบสนอง
สิงเร้าและสภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเพือตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์โดยพิจารณา
ประเภทผลิตภัณฑ์จาํนวนหรือปริมาณเลือกตราสินค้าพิจารณาด้านราคาด้านการเลือกร้านค้า
ตลอดจนพิจารณาเกียวกบัจาํนวน (คน) และวิธีการซือดว้ย ดงันัน หากผูบ้ริโภคมาถึงขนัตอนนี
นกัการตลาดจึงมีหนา้ทีอาํนวยความสะดวกและให้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัปัจจยัทีตอ้งพิจารณาดงั
ขา้งตน้ เพือทาํใหผู้บ้ริโภคบรรลุกระบวนการตดัสินใจซือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีสุด 

2.3   การวเิคราะห์ปัจจยัทีเกยีวกบัผู้บริโภค 
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าสิงทีมีค่าของกิจการและนักการตลาดก็คือ ผูบ้ริโภค ดงันัน

นกัการตลาดจะตอ้งทุ่มเทความพยายามทีจะศึกษาและเขา้ใจผูบ้ริโภคใหม้ากทีสุด โดยเฉพาะอยา่งยงิใน
เรืองความรู้สึก ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทศันคติ ความเชือ ซึงผูบ้ริโภคแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มยอ่ม
มีความแตกต่างกนัและความแตกต่างกนันีจะเปลียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้มภายนอกและกาลเวลา
บางครังนกัการตลาดบางคนไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือให้ความสนใจน้อยเกินไปต่อความแตกต่างของ
ผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะตอ้งดาํเนินการขายแบบเดียวกนักบัผูบ้ริโภคมุ่งหวงัทุกรายและไม่ดดัแปลง
หรือปรับปรุงวิธีการขายของตนใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคมุ่งหวงัแต่ละรายซึงการดาํเนินการขายดงักล่าว 
อาจทาํใหน้กัการตลาดประสบผลสาํเร็จในการขายผลิตภณัฑ์บางประเภทเท่านัน เช่น ผลิตภณัฑ์ทีใช้
เป็นประจาํหรือผลิตภณัฑส์ะดวกซือ 

สําหรับนักการตลาดทีมีพลงัขยนัขันแข็ง รักความก้าวหน้าอย่างแท้จริงจะไม่
ดาํเนินการขายแบบเดิมเหมือนกันกับทุกๆ สถานการณ์แต่นักการตลาดจะดัดแปลงวิธีการขายให้
สอดคลอ้งกบัความรู้สึกความตอ้งการและปัจจยัอืนๆ ทีประกอบและแวดลอ้มผูบ้ริโภคอยู่นัน คือจะ
วิเคราะห์ปัจจยัเกียวกบัผูบ้ริโภคทีมีผลต่อการตลาดเองก่อนทีจะพิจารณาปัจจยัเกียวกบัผูบ้ริโภคนัน 
นกัการตลาดควรตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์พืนฐานในการขายเพือประเมินสถานการณ์การตลาดในครัง
นนัๆ 6 ดา้นหรือเรียกว่าการวิเคราะห์ตลาด 6 โอ ดงันี 
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2.3.1 ใครคือผูที้อยู่ในตลาด (Occupants) หมายถึง ใครเป็นผูบ้ริโภคในตลาด
ผูบ้ริโภคหรืออยูใ่นอุตสาหกรรมทีเป็นกลุ่มเป้าหมายซึงมีรสนิยมแตกต่างกนัไปตามเพศ อาย ุรายได้
ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน ตลอดจนการมีอาํนาจในการตดัสินใจเป็นตน้ 

2.3.2 อะไรคือผลิตภณัฑ์ทีตลาดตอ้งการ (Objects) หมายถึงประเภทและชนิด
ของผลิตภณัฑที์มีเสนอขายอยูใ่นตลาดและผลิตภณัฑที์นกัการตลาดตอ้งการเสนอขายนันคืออะไร 
มีการใชห้รือการบริโภคอยา่งไร 

2.3.3 เมือใดทีตลาดจะซือ (Occasions) หมายถึง โอกาสและจาํนวน (คน) ใน
การซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคเป้าหมายซึงขึนกบัเงือนไขความจาํเป็นของผูบ้ริโภคในดา้นภาวะ
เศรษฐกิจเทศกาลและอืนๆ ช่วงเวลาการตดัสินใจก็อาจเป็นขอ้พิจารณาสาํคญัทีนักการตลาดตอ้ง
พิจารณาดว้ยเพราะหากผูบ้ริโภคมุ่งหวงัใชเ้วลาตดัสินใจซือนานอาจเกิดผลเสียได ้ 

2.3.4 ใครบา้งทีมีส่วนร่วมในการซือ (Organization) ประกอบดว้ย 6 กลุ่ม คือ 

2.3.4.1 ผูริ้เริม (Initiator) เป็นผูที้ตระหนักในปัญหาและมีความตอ้งการ
โดยเสนอแนวความคิดในการซือผลิตภณัฑ ์

2.3.4.2 ผูม้ีอิทธิพล (Influencer) เป็นผูที้มีอาํนาจหรือเป็นผูม้ีหน้าทีบอก
หรือชกัจูงผูอื้นใหมี้การซือ 

2.3.4.3 ผูร้วบรวมขอ้มลูข่าวสาร (Information Gatherer) เป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลทีทาํหนา้ทีรวบรวมขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการซือให้เป็นระบบเพือให้ง่าย
และเกิดความสะดวกในการนาํมาใชพ้ิจารณาภายหลงัต่อไป 

2.3.4.4 ผูต้ดัสินใจ (Decision Maker of Decider) เป็นผูที้มีอาํนาจอย่าง
แทจ้ริงในการตดัสินใจซือซึงอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบั 3 บุคคลขา้งตน้ก็ไดผู้ต้ดัสินใจนีมกัเป็นผู ้
พิจารณาก่อนซือเป็นขนัตอนสุดทา้ยและมกัเป็นผูที้ประเมินทางเลือกของการซือทงัหมดก่อน 

2.3.4.5 ผูซื้อ (Buyer or Purchaser) เป็นผูที้แสดงพฤติกรรมการซือคือ
จ่ายเงินซือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้จากนกัการตลาดในสถานการณ์การขายทวัไปมกัพบว่าผูต้ดัสินใจ
กบัผูซื้อเป็นบุคคลเดียวกนัแต่ก็มีบางกรณีอาจเป็นต่างบุคคลกนัก็ได ้เช่น ในการซือเครืองซกัผา้ผู ้
ตดัสินใจมกัเป็นแม่บา้นในขณะทีผูซื้อหรือผูจ่้ายเงินมกัเป็นพ่อบา้น เป็นตน้ 

2.3.4.6 ผูใ้ช้ (User) เป็นผูที้นําผลิตภัณฑ์นันไปใช้ตามจุดประสงค ์
ในทางปฏิบติัแลว้ผูบ้ริโภคอาจสวมบทบาททัง 6 บทบาทหรือมีเพียงบทบาทเดียวก็ได้ โดยมี
บทบาทเป็นผูริ้เริมผูมี้อิทธิพลผูร้วบรวมข้อมูลข่าวสารผูต้ ัดสินใจผูซื้อและเป็นผูใ้ช้ดว้ยสําหรับ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมนนัอาจซบัซอ้นและแตกต่างไปตามประเภทผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะผูร้วบรวม
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ขอ้มูลข่าวสารและผูต้ ัดสินใจจะเป็นผูที้มีความสาํคญัต่อนักการตลาดทีเสนอขายเพราะเป็นผูที้
เกียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการซือโดยตรงในขณะทีผูใ้ชม้กัจะมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจซือ 

2.3.5 ทาํไมตลาดจึงซือ (Objectives) เป็นการพิจารณาถึงวตัถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของการบริโภคผลิตภณัฑเ์ช่นผูบ้ริโภคในตลาดผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑ์ไปให้ครอบครัว
ใชห้รือใชส่้วนตวัแต่ผูบ้ริโภคในตลาดอุตสาหกรรมซือผลิตภณัฑไ์ปผลิตหรือขายต่อ เป็นตน้ 

2.3.6 ขนัตอนการซืออยา่งไร (Operations) เป็นการพิจารณาสาเหตุและปัจจยัที
มีผลต่อการซือทงัจากภายในและภายนอกผูบ้ริโภคกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2.    การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค 
การศึกษาเกียวกับผูบ้ริโภคการเรียนรู้ถึงการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายจึงเป็น

สิงจาํเป็นทีจะช่วยใหข้อบเขตของการศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนนัแคบเขา้มา เพราะสินคา้
แต่ละชนิดจะมีกลุ่มผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่มทีแตกต่างกนัไป การศึกษาลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายเพือ
นาํมาวางแผนดา้นการสือสารเกียวกบัสินคา้จึงเป็นทางลดัสู่ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจโดยการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทางการตลาดและการโฆษณานนัแบ่งเป็น 3 ลกัษณะดงันี (ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2545) 

2.4.1 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูบ้ริโภคเป็น
การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายตามลกัษณะทางดา้นทะเบียนภูมิหลงั ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้อาชีพ 
สถานภาพทางครอบครัว ซึงจะเป็นการอา้งอิงตวัเลขสถิติดา้นประชากรศาสตร์ อนัจะทาํให้ง่ายต่อ
การศึกษาถึงลกัษณะการใชสิ้นคา้ของแต่ละกลุ่ม 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายตามลกัษณะทางดา้นทะเบียนภูมิหลงันีจะ
ทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการซือหรือใชสิ้นคา้แต่ละประเภทของแต่ละกลุ่มอยา่งกวา้งๆว่าโดยทวัไป
แลว้บุคคลในช่วงอาย ุระดบัการศึกษา เพศระดบัรายไดแ้ต่ละระดบันันมีพืนฐานความตอ้งการใช้
สินคา้ประเภทใดซึงทาํให้นักการตลาดและนักโฆษณาสามารถมองเห็นกลุ่มผูบ้ริโภคของตนได้
ชดัเจนขึน 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายในลกัษณะทางเศรษฐกิจสงัคมอาจแบ่งได้
อีกลกัษณะหนึงคือแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ซึงเป็นการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคตามอาณาเขตทีอยูอ่าศยันนัเองทงันีเพราะคนทีอยู่ต่างถินกนันนัยิงเป็นทอ้งถินทีห่างไกล
กนัมากๆความตอ้งการสินคา้กแ็ตกต่างกนัดว้ยเช่นเกษตรกรตามชนบทมีความตอ้งการซือรถกระบะ
มากกว่ารถเก๋งในขณะทีกลุ่มคนทีทาํงานในสาํนักงานทีอยู่ในเขตเมืองหลวงมกัตอ้งการซือรถเก๋ง
มากกว่าเกษตรกรตามชนบท 

2.4.2 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาและสังคมในด้าน
การตลาดและการโฆษณาไดม้ีการจดักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายตามลกัษณะทางจิตวิทยาและสังคม
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ออกเป็นกลุ่มคนรวยทีสุดจนถึงจนทีสุดซึงนักการตลาดและนักโฆษณาเชือว่าบุคคลในกลุ่มต่างๆ 
เหล่านีจะมีพฤติกรรมและความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาในดา้นการใชสิ้นคา้ทีแตกต่างกนัไปเช่น
คนทีมีฐานะดีจะมีความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาเป็นเกณฑ์ทีใชใ้นการบริโภคมากกว่าคนทีอยู่ใน
ระดบัตาํสุดในดา้นการโฆษณานนัจะแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม คือ 

2.4.2.1 กลุ่มคนรวยทีสุด (Upper Class) นักโฆษณาจัดไวเ้ป็นกลุ่ม A 

เป็นกลุ่มอคัรมหาเศรษฐีทงัเก่าและใหม่ คนกลุ่มนีจะมีการบริโภคสินคา้แพง หรูหราฟุ่มเฟือยจาก
ต่างประเทศ เพราะมีกาํลงัซือสินคา้ทีสูงมากรวมทงัมีความเป็นอยู่หรูหราอยู่ในสังคมชนัสูงซึงจะมี
อยูน่อ้ยในสงัคม 

2.4.2.2 กลุ่มคนทีมีฐานะดี (Upper Middle Class) เป็นกลุ่มผูม้ีอนัจะกินมี
เงินทองทรัพยส์มบติัพอสมควร สามารถซือสินคา้ฟุ่มเฟือยใชไ้ดบ้า้ง นักโฆษณาจดักลุ่มนีไวเ้ป็น
กลุ่ม B คนกลุ่มนีจะสร้างตวัจากความสามารถหรือพวกทีมีอาชีพทีมีรายไดดี้ มีความพอใจทีจะซือ
สินคา้ทีแสดงออกถึงรสนิยมและความเป็นอยูที่ดีของตน 

2.4.2.3 กลุ่มคนทีมีฐานะปานกลาง (Lower Middle Class) หรือกลุ่ม C 

เป็นกลุ่มคนทีอยูใ่นระดบัพอมีพอกิน เลียงครอบครัวได ้ไม่เป็นหนีสินมีเงินเหลือเก็บบา้งเป็นพวกที
อยูใ่นระดบัสร้างเนือสร้างตวัสามารถซือเครืองอาํนวยความสุขไดพ้อควร บางส่วนก็อยูใ่นระดบัซือ
สินคา้เงินผอ่นคนกลุ่มนีจะมีความพอใจทีจะซือสินคา้ในระดบัปานกลางและใหค้วามสาํคญัในเรือง
ความคุม้ค่าของเงินทีใชใ้นการซือสินคา้ใดๆ เป็นอยา่งมาก 

2.4.2.4 กลุ่มทีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง (Upper Lower) หรือเรียกว่ากลุ่ม 
D เป็นกลุ่มทีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ในประเทศไทยคนกลุ่มนีจะมีรายไดน้้อย แต่ถา้ขยนัขนัแข็ง
ทาํงานพิเศษก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บบา้ง สามารถซือสินคา้ระดบัคุณภาพปานกลางถึงตาํและราคาถกู 

2.4.2.5 กลุ่มพวกทีมีรายไดน้้อยมาก (Lower Lower) หรือกลุ่ม E เป็น
พวกทีมีรายไดน้อ้ยและไม่แน่นอน กลุ่มนีจะมีกาํลงัซือน้อยสินคา้ทีขายต่อคนกลุ่มนีจะมีลกัษณะ
พิเศษคือ จะเนน้ทีปริมาณมาก และราคาถกูเป็นหลกั คนกลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีใหญ่ทีสุดในประเทศ 

การแบ่งตามลกัษณะทางจิตวิทยาสงัคมนีจึงมีประโยชน์มากเพราะเมือเรา
สามารถศึกษาลึกซึงถึงความต้องการด้านจิตวิทยาและสถานภาพทางสังคมของผูบ้ริโภคซึงจะ
สามารถใชสิ้งทีไดจ้ากการศึกษานีมาเป็นเครืองมือในการตอบสนองและจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจใน
ผลิตภณัฑต่์อไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งันี 

จากความหมายของพฤติกรรมทีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่าพฤติกรรมหมายถึงการ
กระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆทงัทีสามารถสงัเกตไดแ้ละสงัเกตไม่ไดเ้ช่นการ
เดิน ความสนใจ ความชอบ เป็นตน้ในงานวิจยันีไดแ้ก่การแสดงออกของสตรีวยัทาํงานเกียวกบัการซือ
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นิตยสารสตรีในเรืองความถีในการซือความถีในการอ่าน เวลาทีใชใ้นการอ่านต่อครัง จาํนวนนิตยสาร
สตรีทีซือต่อครังตราสินคา้ทีซือ เป็นตน้ การศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนีทาํให้ไดต้วัแปรใน
การศึกษาในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและนาํไปกาํหนดขอ้คาํถามในแบบสอบถามต่อไป 

3. แนวคดิเกยีวกบัทัศนคตขิองผู้บริโภค 
ทศันคติ หมายถึง  ความพึงพอใจ ความชอบ หรือความเชือมนัเกียวกบัสิงใดสิงหนึง 

ความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ตลอดจนแนวโนม้การเกิดพฤติกรรม 

John R.G. Jenkins (1972:41) กล่าวว่า ทศันคติมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก
เรียกว่าความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) ส่วนทีสองเรียกว่าความชอบ (Affective) และส่วนทีสามเรียกว่า
ความตงัใจก่อพฤติกรรม (Behavioral) 

ทศันคติของผูบ้ริโภค จะส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ของผูบ้ริโภคและ
ประสบการณ์จากการซือสินคา้ดงักล่าวก็จะมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคหรือกล่าวไดว้่า การตดัสินใจ
เลือกซือสินคา้นนัมีพืนฐานมาจากทศันคติของผูบ้ริโภค แต่ละคนและทศันคติต่างๆก็อาจจะก่อตวัหรือ
เกิดขึนในขณะทีทาํการซือนนัดว้ยก็ได ้

3.1   ลกัษณะของทัศนคต ิ
3.1.1 ทศันคติต้องมีต่อสิงใดสิงหนึงเสมอ กล่าวคือ “สิงใดสิงหนึง” อาจจะ

ไม่ใช่วตัถุเสมอ อาจเป็นทงัสิงทีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น ผลิตภณัฑ ์ชนิดของผลิตภณัฑ์ ตรา
สินคา้ บริการ ความเป็นเจา้ของ การใชผ้ลิตภณัฑ ์การโฆษณา ราคา สือกลาง หรือผูค้า้ปลีก จะเห็น
ไดว้่าผูบ้ริโภคไม่สามารถมีทศันคติไดถ้า้ขาด “สิงใดสิงหนึง” ทีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกต่อสิงนนัๆ 

3.1.2 ทศันคติมีความโน้มเอียงทีเกิดจากการเรียนรู้ ทัศนคติมีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรงทีเกียวกบัผลิตภณัฑข์อ้มลูทีไดจ้ากคนอืน การเปิดรับการสือสาร และรูปแบบ
หลากหลายทางการตลาด การตลาดขายตรง 

3.1.3 ทศันคติมีลกัษณะทีมนัคงไม่ค่อยเปลียนแปลงภายหลงัจากทีทศันคติได้
ก่อตวัขึนมาแลว้ ทศันคติดงักล่าวจะไม่เป็นภาวะทีเกิดขึน เป็นการชวัคราวหากแต่จะมีความมนัคง
ถาวรตามสมควร และไม่เปลียนแปลงในทนัทีทนัดีไดรั้บการกระตุน้ทีแตกต่างไป เพราะทศันคติที
ก่อตวัขึนนนัจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจดัระเบียบเป็นความเชือ ดงันันการ
เปลียนแปลงก็ยอ่มตอ้งใชเ้วลาเพือปรับตามกระบวนการดว้ย 

3.1.4 ทัศนคติเกิดขึนในแต่ละสถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะ
แวดล้อม ณ เวลาใดเวลาหนึง ทีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม 



17 
 

 
 

สถานการณ์เฉพาะอย่างอาจเป็นสาเหตุให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมทีไม่สอดคลอ้งกับทัศนคติได้
องคป์ระกอบทศันคติ แบ่งออกได ้3 ส่วน 

3.1.4.1 องค์ประกอบเกียวกับความรู้ความเข้าใจ เป็นส่วนทีแสดงถึง
ความรู้ การรับรู้ และความเชือ ทีผูบ้ริโภคมีต่อความคิด ส่วนความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรก ซึงก็
คือความรู้และการรับรู้ทีไดรั้บการผสมกบัประสบการณ์และขอ้มลูทีเกียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล 
ความรู้และผลกระทบต่อการรับรู้นีจะกาํหนดความเชือถือซึงหมายถึงสภาพจิตใจทีสะทอ้นความรู้
เฉพาะอยา่งของบุคคลและการประเมินเกียวกบัความคิดต่อสิงใดสิงหนึง 

3.1.4.2 องค์ประกอบเกียวกบัความชอบ เป็นส่วนทีสะทอ้นถึงอารมณ์
หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภคทีมีต่อความคิดหรือสิงใดสิงหนึง สภาพอารมณ์จะสามารถเพิม
ประสบการณ์ดา้นบวกหรือดา้นลบของผูบ้ริโภค ซึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจ วิธี
ปฏิบติัทีใชว้ดัผลอาศยัเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพงึใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ย ซึงความรู้สึกนีเมือเกิดขึนแลว้จะเปลียนแปลงไดย้ากมาก ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงต่างๆ 
ซึงจะสามารถเปลียนแปลงไดง่้ายกว่าถา้มีเหตุผลเพียงพอ 

3.1.4.3 องค์ประกอบเกียวกับความตังใจก่อพฤติกรรม เป็นส่วนที
สะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ทีจะก่อปฏิกิริยาหรือความตงัใจก่อพฤติกรรมดว้ยวิธีใดวิธี
หนึงต่อทศันคติทีมีต่อสิงใดสิงหนึง คือพร้อมทีจะสนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือหรือในทางทาํลาย 
ขดัขวาง ต่อสู ้เป็นตน้ (John R.G. Jenkins 1972:42) 

3.2   ประเภทของทัศนคต ิ
ศุภร เสรีรัตน์ (2545:173) กล่าวไวว้่า คาํว่า ความเชือ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความ

โอนเอียง และความมีอคติ มกัถกูนาํมาใชอ้ธิบายเกียวกบัทศันคติ ในขณะทีทศันคติคือความโน้มเอียง
ใดๆทีบุคคลมีต่อสิงใดสิงหนึง ฉะนัน ดงัขา้งตน้นันจึงเป็นประเภทหนึงของทศันคติ อย่างไรก็ตาม
ทศันคติจะประกอบดว้ยกระบวนการความเขา้ใจ เช่น ความคิดและความทรงจาํกบักระบวนการการจงูใจ 
ซึงเกียวขอ้งกับอารมณ์และการพยายามให้ได้มาซึงสิงใดๆ การกาํหนดความแตกต่างทีสําคัญของ
ทศันคติจะเป็นเรืองเกียวกบัระยะเวลาและความเขม้ขน้ของทศันคติ ฉะนนัประเภทของทศันคติจึงไดแ้ก่ 
ความเชือ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความโอนเอียง และความมีอคติ โดยมีรายละเอียดดงันี 

ความเชือ หมายถึง ความโอนเอียงทีไม่ไดอ้ยูบ่นพืนฐานของความแน่นอน ซึงความ
คิดเห็นนนัอาจเป็นขอ้เท็จจริงบางอยา่งก็ได ้แต่ขอ้เท็จจริงนนัเป็นเพียงขอ้สรุปของคาํแนะนาํทีผูบ้ริโภค
แสดงออก ความคิดเห็นมกัจะเกียวขอ้งกบัคาํถามในปัจจุบนัและง่ายทีจะเปลียนแปลงต่อไป 
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ความคิดเห็น หมายถึง ความโน้มเอียงทีไม่ไดอ้ยู่บนพืนฐานของความแน่นอน ซึง
ความคิดเห็นนันอาจเป็นขอ้เท็จจริงบางอย่างก็ได ้แต่ข้อเท็จนันเป็นเพียงขอ้สรุปของคาํแนะนําที
ผูบ้ริโภคแสดงออก ความคิดเห็นมกัจะเกียวขอ้งกบัคาํถามในปัจจุบนัและง่ายทีจะเปลียนแปลงต่อไป 

ความรู้สึก หมายถึง ความโน้มเอียงซึงมีพืนฐานมาจากอารมณ์โดยธรรมชาติ โดย
อารมณ์มีลกัษณะถาวร แต่ความรู้สึกไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิงทีถกูสนบัสนุน โดยขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกนั
ก็ได ้

ความโอนเอียง หมายถึง รูปแบบบางส่วนของทศันคติเมือผูบ้ริโภคอยู่ในสภาวะที
ตดัสินใจไม่ได ้ 

ความมีอคติ หมายถึง ความเชือทางจิตใจทีทาํให้เกิดอคติหรือความเสียหาย ในทาง
ตรงกนัขา้มกบัขอ้เท็จจริงทีมีอยู ่ผูบ้ริโภคอาจมีความรู้สึก ความคิดเห็นหรือความเชือทีเป็นอคติ 

การก่อตวัของทศันคติ ทศันคติจะก่อตวัขึนมาและเปลียนแปลงไปเนืองจากปัจจยั
หลายประการ ดงันี 

3.2.1 การจูงใจทางร่างกาย ทัศนคติจะเกิดขึนเมือบุคคลใดบุคคลหนึงกาํลงั
ดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัพืนฐานทางร่างกายอยู่ตวับุคคลดงักล่าวจะ
สร้างทัศนคติทีดีต่อบุคคล หรือสิงของทีสามารถช่วยให้มีโอกาสตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได ้และในทางตรงขา้มจะสร้างทศันคติทีไม่ดีบุคคลหรือสิงของทีขดัขวางมิให้ตอบสนอง
ความตอ้งการได ้

3.2.2 ข่าวสารขอ้มูล ทัศนคติจะมีพืนฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร
ขอ้มลูทีแต่ละคนไดรั้บมา รวมทงัขึนอยู่กบัลกัษณะของแหล่งทีมาของข่าวสารขอ้มูลอีกดว้ย การ
เลือกการมองเห็นและการเขา้ใจปัญหาต่างๆ ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนเขา้มาสู่ตวับุคคลนันจะทาํให้
บุคคลนนัเก็บไปคิดและสร้างทศันคติขึนมา 

3.2.3 การเข้ามาเกียวขอ้งกบักลุ่มทัศนคติบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่มต่างๆที
เกียวขอ้ง เช่น ครอบครัว กลุ่มทีไปประกอบศาสนกิจดว้ยกนั กลุ่มเพือน กลุ่มเพือนร่วมงาน และ
กลุ่มทางสงัคมต่างๆ เป็นตน้ กลุ่มต่างๆเหล่านีไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งรวมค่านิยมเท่านนั แต่ยงัเป็นการ
ถ่ายทอดขอ้มลูใหแ้ก่กนัในกลุ่ม ซึงจะทาํใหเ้กิดการสร้างทศันคติขึนมาได ้โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่ม
ครอบครัวและกลุ่มเพือนร่วมงาน ต่างเป็นกลุ่มทีสําคัญทีสุด ทีจะเป็นแหล่งสร้างทศันคติให้แก่
บุคคลทีอยูใ่นกลุ่มได ้

3.2.4 ประสบการณ์ทีมีต่อผลิตภณัฑย์อ่มเป็นส่วนสาํคญัทีจะทาํใหผู้บ้ริโภคตีค่า
สิงทีเขาไดมี้ประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได ้
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3.2.5 ลกัษณะท่าทาง เป็นเรืองทีมีความหมายกวา้งทีสุด แต่ลกัษณะท่าทางหลาย
ประการต่างก็มีส่วนทางออ้มทีสาํคญัในการสร้างทศันคติใหก้บับุคคลได  ้

3.3   วธิีการเปลยีนทัศนคตขิองผู้บริโภค 
ศุภร เสรีรัตน์ (2545:188) กล่าวว่า ปัจจยัทีทาํให้ทศันคติของผูบ้ริโภคเปลียนแปลง

ไปมีหลายประการดว้ยกนั คือ 

3.3.1 การเปลียนแปลงในผลิตภณัฑ์ การเปลียนแปลงในตวัผลิตภณัฑ์นันหาก
ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มลูการเปลียนแปลงดงักล่าว ทศันคติของผูบ้ริโภคก็อาจจะเกิดการเปลียนแปลง
ด้วย นอกจากการเปลียนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์แลว้ ธุรกิจยงัสามารถเปลียนแปลงการบริการ 
ทัศนคติของพนักงานขายหรือราคาอีกด้วย แต่การเปลียนแปลงทีมีประสิทธิภาพมากคือการ
เปลียนแปลงทางกายภาพของร้านคา้ทีมีความทนัสมยักบัการเปลียนบรรจุภณัฑ์ 

3.3.2 การเปลียนแปลงในการรับรู้ การเปลียนแปลงทศันคติอาจเกิดการรับรู้
ขอ้มลูใหม่ เช่น การรับรู้คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ การเปลียนราคา การประเมิน ความคิดใหม่ของ
ผูบ้ริโภคทีเกียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์หรือการเปลียนการส่งเสริมตลาดก็สามารถทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ทีดีขึนได ้ประสิทธิภาพในการขายหรือการทาํแคมเปญ โฆษณาสามารถนาํไปสู่การรับรู้ทีเปลียนไป 
แมว้่าการเปลียนแปลงในตวัผลิตภณัฑห์รือร้านคา้จะเกิดขึนจริงหรือไม่ก็ตาม 

3.3.3 การเปลียนแปลงในความเขม้แข็งของทศันคติ ทาํไดง่้ายหากทศันคติทีมี
อยู่นันอ่อนแอ ทศันคติทีอ่อนแอจะมีความไวต่อการเปลียนแปลงมากกว่าทศันคติทีเขม้แข็ง โดย
ทศันคติทีอ่อนแอทีสุด คือ ความรู้สึกเฉยๆ ความเขม้แข็งของทศันคติสามารถเปลียนแปลงไดถ้า้มี
การพยายามอย่างมีระบบ โดยอาจให้เหตุผลหรือการยาํ ซําบ่อยๆซึงส่งผลให้ทัศนคติค่อยๆ
เปลียนไปทีละเลก็ทีละนอ้ยเมือเวลาเปลียนแปลงไป 

3.3.4 การเปลียนแปลงในข้อมูลทีสะสมไว  ้ผูบ้ริโภคมีข้อมูลจาํกัดเกียวกับ
ผลิตภณัฑห์รือธุรกิจ จะมีความไวต่อการเปลียนแปลงทศันคติมากกว่าบุคคลซึงมีขอ้มูลสะสมไว้
มากกว่า ฉะนนัเมือธุรกิจตอ้งการเปลียนทศันคติของผูบ้ริโภคจะตอ้งป้อนขอ้มลูใหก้บัผูบ้ริโภคใหม่
เพือเปลียนขอ้มลูเดิมทีมีอยูด่ว้ยรูปแบบต่างๆ 

3.3.5 การเปลียนแปลงในความสาํคญัของผลิตภณัฑ์ ทศันคติทีมีต่อผลิตภณัฑ์
จะเป็นสิงทีมีความสําคัญทางดา้นจิตใจของผูบ้ริโภค ทศันคติเหล่านีจะเป็นสิงทีผูบ้ริโภคมีการ
สะสมขอ้มลูไวม้ากทีสุด และมีแนวโนม้ทีจะเป็นทศันคติทีมนัคง ผลิตภณัฑที์มีความสาํคญันอ้ยกว่า
จะมีความไวต่อการเปลียนแปลงทีง่ายกว่า 

3.3.6 การเปลียนแปลงในวิธีการติดต่อสือสารใหม่ การเปลียนแปลงวิธีการ
ติดต่อสือสารอาจทาํใหก้ารประเมินผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคเปลียนไป ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มยอมรับ
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ตราสินค้าทีทาํการโฆษณาระดบัชาติ เพราะเชือว่าในการติดต่อสือสารว่ามีความเป็นจริง และ
ผูบ้ริโภครู้สึกว่าคงไม่มีใครทุ่มเทความพยายามหรือกาํลงัทรัพย  ์โดยผ่านการติดต่อสือสารถา้
ปราศจากผลิตภัณฑ์ทีดี ธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงประสิทธิภาพในการโฆษณาทีมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับเรืองทัศนคติของผูบ้ริโภค พบว่า ทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจในการทาํประกนัชีวิต โดยผูว้ิจยัจะนาํประโยชน์ไปใชใ้นการตงั
ตวัแปรและดา้นการออกแบบสอบถามในงานวิจยัครังนี 

4. ข้อมูลเกยีวกบัสงเคราะห์ชีวติของธนาคารออมสิน 
4.1   ความหมายของสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว 

ธนาคารออมสินมีการฝากเงินแบบสงเคราะห์ชีวิต ซึงเป็นธุรกิจทางดา้นเงินฝากซึงมี
ความคุม้ครองชีวิตเขา้มาดว้ย การฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกทางเลือกหนึงในการออมทรัพยแ์ละเพิม
ความมนัคงใหก้บัชีวิต ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละไดรั้บความนิยมจากประชาชนเรือยมา GSB LIFE 

หรือ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว คือ เงินฝากในรูปแบบการประกนัชีวิตของธนาคารออมสิน 
ซึงเปิดใหบ้ริการรับฝากมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2486 การออมเงินสงเคราะห์ชีวิต เป็นการออมทรัพยไ์ปพร้อม
กบั การประกนัชีวิต ทีจะใหผ้ลประโยชน์ในระยะยาว และเป็นหลกัประกนัทีสร้างความมนัคงสาํหรับ
คนทีรักและห่วงใยยามเมือจากไป เงินสงเคราะห์ชีวิตมีผลประโยชน์และความคุม้ครองหลากหลาย
รูปแบบ ใหเ้ลือกตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตเชิงปฏิบติัการ 
ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต, 2556) 

4.2   พระราชบัญญัตธินาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเดียวทีสามารถประกอบธุรกิจประกนัชีวิตได้ตาม

พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 34 (พ.ศ. 2523) ว่าดว้ยการ
รับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ธนาคารออมสินโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักาํหนดลกัษณะผูฝ้าก กาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ จาํนวน
เงินสงเคราะห์ เงือนไขอตัราเงินฝาก มูลค่าเงินสดและมูลค่าใช้เงินสําเร็จในการฝากเงินประเภท
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบมีเงินปันผลดงัต่อไปนี 

4.2.1 ลกัษณะผูฝ้าก 

ขอ้ 1 ผูฝ้ากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบมีเงินปันผลตอ้ง 

ก. มีอายคุรบยสิีบปีบริบูรณ์ขึนไปแต่ตอ้งไม่เกินหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์
และมีความสามารถทาํนิติกรรมได ้
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ข. มีสุขภาพและอนามยัสมบูรณ์ 
ค. มีถินทีอยูแ่น่นอน 

ขอ้ 2 วิธีนบัอายผุูฝ้ากใหน้บัเดือนเกิดเป็นหนึงเดือน เศษของปีถา้เกินกว่า
หกเดือน ใหน้บัเป็นหนึงปี ถา้ไม่ทราบเดือนเกิดใหน้บัปีเกิดเป็นหนึงปี  

4.2.2 กาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ 

กาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ให้เป็น ห้าปี สิบปี สิบห้าปี หรือ
ยสิีบปี และตอ้งส่งเงินฝากทุกปีตลอดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ 

4.2.3 จาํนวนเงินสงเคราะห์ 

ผูฝ้ากรายหนึงจะขอเปิดบญัชีฝากเงินไดโ้ดยมีจาํนวนเงินสงเคราะห์ไม่ตาํ
กว่าหา้พนับาท เศษของหนึงพนับาทไม่รับฝาก 

ถา้ผูฝ้ากตอ้งการเปิดบญัชีฝากเงินโดยมีจาํนวนเงินสงเคราะห์เกินกว่าห้า
หมืนบาทตอ้งมีการตรวจสุขภาพ และใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของธนาคารออมสินจะพิจารณาเห็นสมควร 

4.2.4 เงือนไขในการฝากเงิน 

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์

ขอ้ 1 กรมธรรมก์ารฝากเงิน เงือนไขในการฝากเงิน คาํขอเปิดบญัชีฝากเงิน 
ถอ้ยแถลงของผูฝ้าก และรายงานการตรวจสุขภาพประกอบรวมกนัเป็นสญัญาทงัหมด 

ถอ้ยแถลงของผูฝ้าก 

ขอ้ 2 ผูฝ้ากเงินจะตอ้งทาํคาํขอเปิดบญัชีฝากเงินตามแบบทีกาํหนดไวแ้ละ
ตอ้งแถลงความจริงตามขอ้สอบถามทีปรากฏในคาํขอเปิดบญัชีฝากเงิน ถา้ปรากฏภายหลงัว่าถอ้ย
แถลงทีผูฝ้ากให้ไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีฝากเงินเป็นเท็จหรือแกลง้ปกปิดความจริง หรือผูฝ้ากมิได้
ปฏิบติัตามคาํรับรองทีให้ไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีฝากเงิน ธนาคารออมสินจะบอกเลิกการรับฝากเงิน
เสียก็ได ้และธนาคารออมสินจะจ่ายคืนเงินฝากในอตัราร้อยละเกา้สิบห้า โดยหักหนีสินคา้งชาํระ
ก่อน อยา่งไรก็ดีถา้ธนาคารออมสินเห็นสมควรจะทาํความตกลงกบัผูฝ้ากเป็นพิเศษก็ได ้

การแจง้อายคุลาดเคลือน 
ขอ้ 3 ถา้ปรากฏภายหลงัว่าผูฝ้ากแจง้อายนุอ้ยกว่าความเป็นจริง จาํนวนเงิน

สงเคราะห์ทีจะตอ้งจ่ายจะลดลงตามส่วน โดยวิธีการเปรียบเทียบเงินฝากทีไดช้าํระกบัเงินฝากทีตอ้ง
ชาํระตามอายจุริง ถา้ผูฝ้ากแจง้อายุมากกว่าความเป็นจริง ธนาคารออมสินจะถืออตัราเงินฝากตาม
อายุจริง และจ่ายคืนเงินฝากส่วนทีเกินให้ แต่ถา้อายุจริงของผูฝ้ากอยู่นอกพิกดัทีธนาคารออมสิน
กาํหนดไวใ้นการรับฝากเงิน กรมธรรมก์ารฝากเงินจะไม่มีผลบงัคบั ธนาคารออมสินจะรับผิดชอบ
เพียงคืนเงินฝากทีไดรั้บไวแ้ลว้ โดยหกัหนีสินคา้งชาํระก่อน 
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การระบุผูรั้บประโยชน์ 

ขอ้ 4 ผูฝ้ากมีสิทธิระบุผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมก์ารฝากเงิน และมีสิทธิ
เปลียนแปลงผูรั้บประโยชน์ได้โดยแสดงความจาํนงตามแบบพิมพ์ของธนาคารออมสินพร้อม
กรมธรรมก์ารฝากเงินเพือธนาคารออมสินจะไดบ้นัทึกสลกัหลงั 

ขอ้ 5 ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือเงินผลประโยชน์อืนใด
ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามทีระบุไวใ้นกรมธรรมก์ารฝากเงิน ในกรณีทีผูฝ้ากตายและมิไดร้ะบุผูรั้บ
ประโยชน์ไว ้ในกรมธรรม์การฝากเงินนัน ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือเงิน
ผลประโยชน์อืนใด ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ทงันี โดยหัก
หนีสินคา้งชาํระก่อน 

หนา้ทีของผูฝ้าก 
ขอ้ 6 ผูฝ้ากมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี 

ก. ตอ้งส่งเงินฝากตามอตัราเงินฝาก และถา้ตกลงแบ่งส่งเป็นงวด 
ตอ้งส่งตามขอ้ตกลง 

ข. ต้องปฏิบติัตามคาํรับรองทีให้ไวใ้นคาํขอเปิดบัญชีฝากเงินทุก
ประการ 

ค. เมือเปลียนถินทีอยูต่อ้งแจง้ใหธ้นาคารออมสินทราบภายในเวลา
อนัควรเพือความสะดวกในการติดต่อบริการ 

ง. เมือจะเปลียนอาชีพทีไดแ้จง้ไวไ้ปประกอบอาชีพอนัตรายตอ้งทาํ
ความตกลงเพิมอตัราเงินฝากเสียก่อน 

การส่งเงินฝาก 
ขอ้ 7 การส่งเงินฝากตอ้งส่งเป็นรายปี แต่ผูฝ้ากจะขอแบ่งส่งเป็นงวดหก

เดือนสามเดือนหรือหนึงเดือนตามอตัราทีกาํหนดไวก้็ได ้ถา้ผูฝ้ากถึงแก่ความตายก่อนส่งเงินฝาก
ครบถว้นตามรอบปีกรมธรรมก์ารฝากเงินใด ธนาคารออมสินจะหกัเงินฝากงวดทียงัมิไดส่้งเงินฝาก
ในรอบปีนนัออกก่อนการจ่ายเงิน 

ขอ้ 8 ถา้ผูฝ้ากส่งเงินฝากไม่ทนัตามกาํหนด ธนาคารออมสินจะผ่อนผนัยงั
ไม่ถือว่าเป็นการงดส่งเงินฝากจนกว่าระยะเวลาอีกสามสิบเอด็วนัจะไดล่้วงพน้ไปแลว้ และให้ถือว่า
ภายในกาํหนดระยะเวลาผอ่นผนันนั กรมธรรมก์ารฝากเงินยงัมีผลบงัคบัโดยสมบูรณ์ แต่เงินฝากที
คา้งชาํระนีถือเป็นหนีสินซึงธนาคารออมสินจะหกัออกก่อนจ่ายเงินสงเคราะห์ 
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ขอ้ 9 การส่งเงินฝากไวก้บัธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนถึงกาํหนดส่งเงิน
ฝากจะมีผลในการคุม้ครองเมือถึงกาํหนดส่งเงินฝากแต่ละงวดแลว้ จาํนวนเงินฝากทีส่งไวล่้วงหน้า 
ผูฝ้ากจะยงัไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลแต่อาจทาํความตกลงกบัธนาคารออมสินเป็นพิเศษก็ได ้

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ขอ้ 10 การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

ก. ถา้ผูฝ้ากยงัมีชีวิตอยูแ่ละกรมธรรมก์ารฝากเงินมีผลบงัคบัในวนั
ครบกาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 

ข. ถา้ผูฝ้ากไดส่้งเงินฝากไวเ้ป็นเวลาไม่เกินหกเดือนแลว้ถึงแก่ความ
ตาย ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินฝากทงัหมดทีไดรั้บไวคื้นให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ถา้ผูฝ้ากไดส่้งเงิน
ฝากไวเ้ป็นเวลาเกินกว่าหกเดือนแต่ยงัไม่ถึงหนึงปีแลว้ถึงแก่ความตาย ธนาคารออมสินจะจ่ายเงิน
เป็นจาํนวนครึงหนึงของเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ถา้ผูฝ้ากไดส่้งเงินฝากไวเ้ป็นเวลาครบ
หนึงปีบริบูรณ์หรือกว่านันแลว้ถึงแก่ความตาย ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์ 

ค. ในกรณีทีมีการตรวจสุขภาพผูฝ้ากเมือขอเปิดบญัชีฝากเงินหากผู ้
ฝากถึงแก่ความตายก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ และภายหลงัทีกรมธรรมก์าร
ฝากเงินมีผลบงัคบัแลว้ ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ โดยหักหนีสินคา้ง
ชาํระก่อนเงินปันผล 

ขอ้  ภายหลงัทีผูฝ้ากไดส่้งเงินฝากไวเ้ป็นเวลาครบสามปีบริบูรณ์แลว้ ผู้
ฝากจะไดรั้บเงินปันผลเป็นรายปี ในอตัราร้อยละสามของเงินทีส่งฝากไวค้รบรอบปีกรมธรรมแ์ลว้ 

อตัราเงินปันผลนีธนาคารออมสินอาจเปลียนแปลงไดต้ามทีเห็นสมควร 
การพิสูจน์ความตาย 
ขอ้ 12 ในกรณีทีผูฝ้ากถึงแก่ความตาย ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรตามแบบพิมพข์องธนาคารออมสินใหธ้นาคารออมสินทราบภายในสิบสีวนันับแต่วนัที
ผูฝ้ากถึงแก่ความตาย ถา้เกินกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ธนาคารออมสินจะรับผดิชอบเพียงจ่ายคืนเงิน
ฝากทีไดรั้บไวแ้ลว้ใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์โดยหักหนีสินคา้งชาํระก่อน เวน้แต่จะพิสูจน์ไดแ้น่ชดัว่า 
ผูรั้บประโยชน์ไม่อาจกระทาํไดเ้พราะสภาพการแจง้นัน หรือผูรั้บประโยชน์ไม่ทราบถึงความตาย
ของผูฝ้าก หรือไม่ทราบว่ามีการฝากเงินไวต้ามกรมธรรมก์ารฝากเงิน กรณีเช่นว่านีผูรั้บประโยชน์
จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารออมสินทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัทีไดท้ราบถึงความตายของผูฝ้าก หรือ
ทราบว่ามีการฝากเงินไว ้แลว้แต่กรณี 
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ในการแจ้งความตายนัน ผูรั้บประโยชน์จะต้องมอบหลกัฐานของทาง
ราชการซึงแสดงว่าผูฝ้ากไดถึ้งความตายแลว้ใหแ้ก่ธนาคารออมสิน และถา้ธนาคารออมสินตอ้งการ
หลกัฐานหรือเอกสารใดเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณาผูรั้บประโยชน์จะต้องนําแสดงโดย
ค่าใชจ่้ายของผูรั้บประโยชน์เอง 

ขอ้ 13 เพือให้ทราบชดัถึงความตายและเหตุแห่งความตาย หากโดยการ
กระทาํของผูรั้บประโยชน์หรือบุคคลใด ๆ ซึงมีอาํนาจจดัการศพหรือเกียวขอ้งกบัศพ ทาํใหธ้นาคาร
ออมสินตอ้งถกูขดัขวางกีดกนัหรือตดัหนทางมิใหม้ีการชณัสูตรศพ เช่นมีการทาํฌาปนกิจเสียก่อน
หรือโดยประการใดก็ตาม ธนาคารออมสินจะรับผิดชอบเพียงคืนเงินฝากทีไดรั้บไวแ้ลว้ให้แก่ผูรั้บ
ประโยชน์โดยหกัหนีสินคา้งชาํระก่อน 

การคุม้ครองเมือประสบอุบติัเหตุ 
ขอ้ 14 ตามประกาศนี 
" อุบัติเหตุ " หมายความว่า เหตุการณ์ทีเกิดขึนจากปัจจัยภายนอกซึง

รุนแรงและเห็นได ้เกิดขึนโดยบงัเอิญ ปราศจากเจตนาและความคาดหมายของบุคคลใด ๆ 
" ความทุพพลภาพ " หมายความว่า การสูญเสียอวยัวะเนืองจากอุบติัเหตุ

ตามทีกาํหนดไวใ้นกรมธรรมก์ารฝากเงิน 
ขอ้ 15 ผูฝ้ากทีประสบความทุพพลภาพ เนืองจากอุบติัเหตุซึงเกิดขึนโดย

มิใช่มาแต่โรคภยัไขเ้จ็บ และภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัเกิดอุบติัเหตุทียงัผลให้ตาบอดทงัสองขา้ง
มองไม่เห็น และไม่สามารถรักษาให้หายไดเ้ป็นปกติ ตอ้งตดัมือทงัสองขา้งทีตรงขอ้มือหรือเหนือ
ขึนมา ตอ้งตดัเทา้ทงัสองขา้งทีตรงขอ้เทา้หรือเหนือขึนมา กบัตอ้งตดัเทา้ขา้งหนึงทีตรงขอ้เทา้หรือ
เหนือขึนมา ต้องตัดมือข้างหนึงทีตรงข้อมือหรือเหนือขึนมา ผูฝ้ากจะต้องปฏิบัติและได้รับ
ประโยชน์ ดงัต่อไปนี 

ก. ผูฝ้ากตอ้งส่งรายละเอียดเป็นหนงัสือไปยงัธนาคารออมสินทนัที 
และภายในหนึงร้อยยสิีบวนันบัแต่วนัเกิดความทุพพลภาพ ตอ้งส่งเอกสารพิสูจน์ความทุพพลภาพ
ตามแบบพิมพข์องธนาคารออมสินไปยงัธนาคารออมสินมิฉะนันผูฝ้ากจะไม่ไดรั้บประโยชน์จาก
ธนาคารออมสินในการนี 

ข. ผูฝ้ากทีไดส่้งเงินฝากไวเ้ป็นเวลาครบหนึงปีบริบูรณ์ แลว้ประสบ
ความทุพพลภาพ เมือธนาคารออมสินไดรั้บเอกสารพิสูจน์ความทุพพลภาพเป็นทีพอใจแลว้ ผูฝ้าก
ไม่ตอ้งส่งเงินฝากนบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากธนาคารออมสินเป็นตน้ไป และให้มีสิทธิเสมือนว่าได้
ส่งเงินฝากไวก้บัธนาคารออมสินทุกงวดแต่ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ในกรณีทีผูฝ้ากส่งเงินฝากไวย้งัไม่ครบหนึงปีบริบูรณ์ แลว้ประสบความ
ทุพพลภาพ ผูฝ้ากจะบอกเลิกส่งฝากก็ได ้ในกรณีเช่นว่านีใหธ้นาคารออมสินจ่ายเงินส่งฝากทงัหมด
คืนใหแ้ก่ผูฝ้าก 

ค. ผูฝ้ากทีประสบความทุพพลภาพมีสิทธิเบิกเงินสงเคราะห์จาก
ธนาคารออมสินไดเ้ป็นจาํนวนหนึงในสิบของจาํนวนเงินสงเคราะห์โดยหักหนีสินคา้งชาํระก่อน 
ทงันีธนาคารออมสินจะแบ่งจ่ายใหเ้ป็นงวดรายปีไม่เกินสิบงวดชวัระยะเวลาทีผูฝ้ากยงัมีชีวิตอยู่แต่
ตอ้งไม่เลยกาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์จาํนวนเงินทีกล่าวขา้งตน้ให้ถือว่าเป็นเงินยืมโดย
ไม่มีดอกเบีย และใหห้กัจากเงินสงเคราะห์ทีธนาคารออมสินพึงจ่ายเมือครบกาํหนดระยะเวลาขอรับ
เงินสงเคราะห์หรือเมือผูฝ้ากถึงแก่ความตายก่อนครบกาํหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ 

ง. ในกรณีความทุพพลภาพสินสุดลงก่อนกาํหนดการจ่ายเงินยืม
ตามขอ้  ค ก็ดี หรือครบกาํหนดการจ่ายเงินยมืแลว้ก็ดีสิทธิของผูฝ้ากในการไม่ตอ้งนาํส่งเงินฝาก
ใหเ้ป็นอนัระงบั และให้หักเงินยืมทีจ่ายแลว้ออกจากจาํนวนเงินสงเคราะห์ เหลือเท่าใดก็ให้ถือว่า
เป็นเงินสงเคราะห์ทีผูฝ้ากขอเอาไวแ้ลว้ ผูฝ้ากตอ้งนาํเงินส่งฝากตามอตัราของจาํนวนเงินนนั 

การขอรับเงินสงเคราะห์ 
ขอ้  การขอรับเงินสงเคราะห์ให้ทาํตามแบบพิมพข์องธนาคารออมสิน

พร้อมดว้ยหลกัฐาน ณ ธนาคารออมสินแห่งใดแห่งหนึงก็ได ้ 

5. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
วรัญญา อคัรเอกฒาลิน (2553) ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการซือประกนัชีวิตผ่านธนาคาร        

ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพือ
ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการซือประกนัชีวิตผ่านธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในดา้นปัจจยัทีมีผลต่อการซือ
ประกนัชีวิตผา่นธนาคาร ยโูอบี จาํกดั(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สถิติทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบไคสแควส์ และ
ตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้ตรงพหุคูณ ซึงผลการวิจยัพบว่า การศึกษาถึงปัจจยัต่อการซือประกนัชีวิต
ผา่นธนาคาร ยโูอบี จาํกดั(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก โดยวตัถุประสงคข์องการซือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เพือเป็นหลกัประกนัชีวิต 
การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการซือประกนัชีวิตผา่นธนาคาร ยโูอบี จาํกดั(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทดสอบแบบไคสแควร์ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่า บริษทัประกนั
ชีวิต สาเหตุทีเลือกทาํประกนัชีวิต ประเภทของประกนัชีวติ มีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการซือประกนั
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ชีวิต ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 และการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซือประกันชีวิต โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณทีระดับ
นยัสาํคญั 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ดา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงานให้บริการ กระบวนการให้บริการ 
ลกัษณะทางกายภาพ มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

ณัฏฐา ประกอบทรัพย ์(2553) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํ
ประกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม และเพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกทาํประกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชย์
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคทีตดัสินใจซือประกนั
ชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 13 ธนาคาร ดว้ยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา จาํนวน 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าสถิติแจกแจง
ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าไคสแควร์ และ
ค่าสถิติประสิทธิสหสมัพนัธ ์ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริโภคทีทาํประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยส่์วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 58.20 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.20  มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40.00 อาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 35.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
52.50 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 พฤติกรรมการตดัสินใจทาํ
ประกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชยพ์บวา่ เหตุผลในการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตคือ ตอ้งการความคุม้ครอง
และสะสมทรัพยม์ากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.75 รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.25 ตนเองเป็นบุคคลทีมีส่วนร่วมในการตดัสินในทาํประกนัชีวิต คิดเป็น
ร้อยละ 46.25 และแหล่งขอ้มลูทีมีผลต่อแนวโนม้การทาํประกนัชีวิตมากทีสุด คือ พนกังานธนาคาร คิด
เป็นร้อยละ 55.25 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตผ่าน
ธนาคารพาณิชย ์พบว่า ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลีย 3.86 สําหรับความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ และปัจจยัดา้นทศันคติ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย ์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัปัจจยัดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต
ผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

รุ่งวิวา  ลาวณัยรั์ตนากุล (2549) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือสลากออมสินพิเศษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษ เพือ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสลากออมสิน จาํแนกตามปัจจยัส่วน
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บุคคลและพฤติกรรมการซือสลากออมสิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีขึนไป สมรสแลว้อายุ 45 ปีขึนไป เป็นพนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจในส่วนของ
พฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยซือสลากออมสินพิเศษโดยมี
ลกัษณะการซือเป็นครังคราว วิธีการชาํระเงินในการซือชาํระดว้ยเงินสด/เช็คถอนจากธนาคารพาณิชย์
และวตัถุประสงคที์ซือเพือการออมเงินปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสาํคญัระดบัมาก 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการให้บริการของพนักงาน และดา้น
ขนัตอนการใหบ้ริการ และความสาํคญัระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

สุวรรณรักษ ์ จอมราช (2547) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการทาํประกนัชีวิตกบับริษทั เอไอเอ 
ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูท้าํประกนัชีวติส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง สมรสแลว้ ส่วนมากจะเป็นผูที้มีการศึกษาสูง คือ ระดบัปริญญาตรี อายุระหว่าง 21-40 ปี ส่วน
ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการทาํประกนัชีวิต พบว่าปัจจยัดา้นราคาฐานะการเงินบริษทั  เอไอเอ 
ส่งผลต่อการทาํประกนัชีวิตกบับริษทัมากทีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นสินคา้ของบริษทั เอไอเอ และ
การส่งเสริมการขายตามลาํดบั และปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของบริษทั เอไอเอ 

ราตรี ตงัจิตรมณีศกัดา (2546) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือประกนัภยัผา่นธนาคารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือประกนัภยัผา่นธนาคารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานทีให้บริการและช่องทางการจดั
จาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ธนาคารทีมีผูใ้ชบ้ริการมากทีสุด คือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) และใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยม์ากทีสุด บริษทัประกนัชีวิตทีมีผูใ้ชบ้ริการ
มากทีสุดคือ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชนัแนล เอชชวัรันส์ จาํกดั และบริษทัประกนัวินาศภยัทีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากทีสุดคือ บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั 

อาํนวยพร เหรียญทองเลิศ (2545) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต และ
เลือกบริษทัประกนัชีวิต โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูที้ทาํประกนัชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
400 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีทาํประกนัชีวิตกบั เอไอเอ จาํนวน 172 คน ไทยประกนัชีวิต 
จาํนวน 88 คน และบริษทัประกนัชีวิตอืน จาํนวน 140 คน การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใช้
แบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นเครืองมือในการวิจยั สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจก
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แจงความถี ร้อยละ และสถิติทดสอบไคสแควร์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS FOR 

WINDOWS  

แมก็เฮม (Maxhem, 2001) ศึกษาเกียวกบัผลกระทบของสิงทีไดคื้นมาจากงานบริการต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจากการบอกปากต่อปากเชิงบวกและความตงัใจทีจะซือ การลดลงของความ
พยายามให้มีผลตอบกลบัจากงานบริการในระดับสูงไดเ้พิมจาํนวนระดบัความลม้เหลวของความ         
พึงพอใจในความตงัใจซือและการบอกปากต่อปากในทางบวกซึงสาํคญัมากในทางกลบักนัผลสะทอ้น
ของงานบริการทีไม่ดีดูเหมือนจะทาํให้เกิดความไม่พอใจมากขึนซึงทาํให้เกิดความลม้เหลวในงาน
บริการยงิไปกว่านนัการศึกษาไดแ้นะนาํว่าองค์กรอาจจะไม่เกิดประโยชน์ในเชิงของความเขา้ใจของ
ผูบ้ริโภคจากความพยายามมีผลสะทอ้นของงานบริการทีมีเหนือกว่าและมากกว่าระดับปานกลาง
นอกจากนี ผลของทงัการศึกษาแนะนาํว่า การแกไ้ขปรับปรุงงานบริการทีมีประสิทธิภาพ สามารถส่ง 
เสริมใหผู้บ้ริโภครับรู้ความพึงพอใจ ความตงัใจในการสงัซือและการบอกปากต่อปากทีมีความแน่นอน 

จากแนวคิด และผลงานต่าง ๆ ของนกัวิชาการทีกล่าวมา ทงัจากวรรณกรรมแนวความคิด
ดา้นทฤษฎี และวรรณกรรมดา้นผลการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งนี ไดท้าํใหผู้ศึ้กษามีความรู้พืนฐานเกียวกบั
การศึกษา เรือง การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน         
สาขาดินแดง ซึงสามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการกาํหนดกรอบความคิดในการศึกษา และ
การใหบ้ริการต่างๆ เพือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคทีมารับบริการ 
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บทที  
วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การศึกษาเรือง “พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัดา้นทัศนคติของการตัดสินใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคาร    
ออมสิน สาขาดินแดง” มุ่งคน้หาคาํตอบเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสินและความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติทีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ซึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อธนาคารและการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดวิธีดาํเนินการวิจยัดงันี 

 

1. ระเบียบวธิีวจิยั 
การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มลู

จากการสาํรวจ โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติของการตดัสินใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดงโดยมุ่งศึกษาจากปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม และ
ทศันคติทีส่งต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน ซึงขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคารออมสิน และพนักงานออมสินทีเป็นตวัแทนขายสงเคราะห์ชีวิต เพือนําไปพฒันา ปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์กาํหนดกลยทุธใ์หเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของลกูคา้ ซึงใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน
เป็นเครืองมือในการวิจยั โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงันี 

 

2. ประชากร 
ประชากรในการวิจัยเรืองพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติของการตดัสินใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ผูบ้ริโภคใหม่ทีเปิดกรมธรรมค์รังแรก และผูบ้ริโภคเก่าทีเขา้มาชาํระ
เงินงวดค่าเบียกรมธรรม ์ตงัแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2556 ซึงมีจาํนวน 14,074 ราย 
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3. ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
3.1 ขนาดตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งทีไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น ซึง
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยถือเอาความเหมาะสมและรวดเร็วในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้ิจยั
จะตังคาํถามคัดกรองเพือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยถามคําถามทีเกียวกับการมี
กรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิต เพือใหไ้ดผู้ต้อบแบบสอบถามทีเป็นผูซื้อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน
เท่านนั ซึงตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างลูกคา้ทีซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออม
สิน สาขาดินแดง ดงันันได้กาํหนดขนาดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักการของ Yamane 

(ประสพชยั พสุนนท,์ 2553:41) ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันี 

 
   สูตรทีใช ้   

   
 โดย    n    แทน     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    N    แทน     จาํนวนประชากรทงัหมด 
    e     แทน     ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

   เมือแทนค่าสูตรจะได ้

 
 

 

 

 ดงันนั เมือแทนค่าสูตรแลว้จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 389 คน 

 สรุปไดว้่า จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 389 คน สาํรองไว ้11 คน รวมเป็นขนาด
ตวัอยา่งทงัสิน 400 คน 

3.2 การสุ่มตวัอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริโภคทีตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง จาํนวน 400 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริโภคทีเปิด
กรมธรรมใ์หม่ จาํนวน 200 ราย และผูบ้ริโภคเก่าทีเขา้มาชาํระค่าเบียกรมธรรมจ์าํนวน 200 ราย 

 
 

n   =      N 
 1 + Ne2 

 

    n    = 
      

          14,074 
  

       1 + 14,074(0.05)2 

 =    388.94   หรือประมาณ 389 คน 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย ขอ้มลูจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 

4.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมดว้ยวิธีการ สัมภาษณ์ และรวบรวม
ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยมีขนัตอนดงันี 

4.1.1 ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ัดการธนาคารออมสิน สาขาดินแดง เพือขอ
อนุญาต และขอความร่วมมือในการทาํวิจยัครังนี 

4.1.2 ผูว้ิจัยขอทําหนังสือผ่านคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพืออนุญาตในการทาํวิจยั พร้อมทงัแจง้ขอ้มูลโครงการวิจยั วตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู และเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4.1.3 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปสอบถามขอ้มลูต่อผูบ้ริโภคของธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดงที ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน เพือทาํการสาํรวจขอ้มูลของผูต้ดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 

4.1.4 หลังจากแจกแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ผูว้ิจัยทําการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม 

4.1.5 นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร สิงพิมพ ์เอกสาร งานวิจยั และการคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํใช้
เป็นแนวทางในการกาํหนดตวัแปรทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 

 

5. เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครังนี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) ดงันี 

ส่วนที  ขอ้มลูทวัไป เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
รายไดเ้สริม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงินไดส่้วนบุคคล สุขภาพ ลกัษณะคาํถามเป็น
แบบปลายปิด มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้
เลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยแบบสอบถามมีลกัษณะแบบเลือกตอบ ได้แก่ วิธีการ      
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เก็บเงิน เหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ รูปแบบกรมธรรมที์
สนใจ แหล่งขอ้มลูทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต 

ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกับดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์  ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชค้าํถามปลายปิด 
ลกัษณะตวัวดั โดยพิจารณาขอ้มลูแบบช่วง  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale (สุธรรม 
รัตนโชติ, 2551) เกณฑก์ารใหค้ะแนน สาํหรับลกัษณะคาํถามทีมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากทีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด ซึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มาตราวดั
แบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยกาํหนดค่านาํหนกัของการประเมินค่า ดงันี 

ระดบัความสาํคญัมากทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมาก ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ย ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

ส่วนที  ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ประกอบด้วย คาํถามดา้นอรรถประโยชน์ และดา้นเงือนไข 
ขอ้ตกลง ลกัษณะคาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยทีสุด 
ซึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่ามาตราวดัแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดย
กาํหนดค่านาํหนกัของการประเมินค่า ดงันี 

ระดบัความสาํคญัมากทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมาก ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ย ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

6. การสร้างเครืองมอืการวจิยั 
วิธีการสร้างเครืองมือในการวิจยัครังนี มีดงันี 

6.1 ศึกษาขอ้มลูจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
เพือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปร ความสัมพันธ์ กรอบแนวคิด เพือใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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6.2 นําแบบสอบถามฉบับร่างทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา เป็นผู ้
พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาทีใช ้และขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 
พฒันาแบบสอบถามของผูว้ิจยั 

6.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  คนขึน
ไป ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ทีมีค่ามากกว่า 0.50 

(ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) 

6.4 นาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิทีแก้ไขเรียบร้อยและ
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์แลว้ นาํไปทดลองใชก้บัผูซื้อสงเคราะห์ชีวิตในธนาคารออมสิน สาขาหว้ยขวาง 
และนํามาทดสอบหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากบั .8331 

6.5 นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ไปเก็บตวัอย่าง จาํนวน 400 ราย 
เพือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ราย นํามา

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) ดงันี 

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค  ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง             
ดว้ยค่าความถีและร้อยละ 

7.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติ
ในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ดว้ย
ค่าเฉลีย ( x̄ ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับเกณฑ์ในการแปลผลค่า  x̄  ใชแ้นวทาง
ของประสพชยั พสุนนท ์(2555)  คือ  

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.00 –1.50 หมายถึง สาํคญันอ้ยทีสุด 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง สาํคญันอ้ย 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สาํคญัปานกลาง 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง สาํคญัมาก 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง สาํคญัมากทีสุด 
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7.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้น
ทศันคติในการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสินสาขา     
ดินแดง ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient: r) ทีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สาํหรับเกณฑ์ในการแปลผลค่า r ใช้
แนวทางของประสพชยั พสุนนท ์(2555) คือ  

ระดบัความสมัพนัธ ์|r|  0.8 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัสูง 

ระดบัความสมัพนัธ ์0.5 < |r| < 0.8 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง 

ระดบัความสมัพนัธ ์|r|   0.5 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัตาํ 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติ

การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ในครังนีใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย จากผูบ้ริโภค
ของธนาคารออมสิน สาขาดินแดง นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ประเมินผล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for Social Science) แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน และกาํหนด
สญัลกัษณ์ต่างๆ ดงันี รวมทงัอกัษรยอ่ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปนี 

ส่วนที   การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  
ส่วนที 2  การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิต

ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง  
ส่วนที 3  การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์

ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

ส่วนที 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยดา้นทัศนคติของผูบ้ริโภคของการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

ส่วนที 5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นทศันคติ
ของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

n แทน  จาํนวนผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง  
x̄ แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Sig. แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

r แทน ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั 
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ส่วนที   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูซื้อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน จากลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการมีจาํนวน 13 ขอ้ ดงันี  

ตารางที 1 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นเพศ 

 

เพศ ความถ ี ร้อยละ 
ชาย 200 50.00 

หญิง 200 50.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 1 พบว่าผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 200 คน (ร้อยละ 
50.00) ซึงมีสดัส่วนเท่ากบัเพศหญิง ซึงมีจาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) 

 

ตารางที 2 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นอาย ุ 
 

อาย ุ ความถ ี ร้อยละ 
ตาํกว่า 25 ปี 104 26.00 

25 – 35 ปี 132 33.00 

35– 45 ปี 108 27.00 

45 ปีขึนไป 56 14.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 2 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  
25 – 35 ปี จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) รองลงมาคือช่วงอายุ 35 – 45 ปี มีจาํนวน 108 คน      
(ร้อยละ 27.00) อนัดบัที 3 คือ ช่วงอายุ ตาํกว่า 25 ปี มีจาํนวน 104 คน (ร้อยละ 26.00) ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งช่วงอาย ุ45 ปีขึนไป มีจาํนวนนอ้ยทีสุด มีจาํนวนเพียง 56 คน (ร้อยละ 14.00) 
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ตารางที 3 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในด้านระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา ความถ ี ร้อยละ 
มธัยมศึกษา/ปวช.หรือตาํกว่า 88 22.00 

อนุปริญญา/ปวส. 76 19.00 

ปริญญาตรี 148 37.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 88 22.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 3 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 148 คน (ร้อยละ 37.00) รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช.หรือตาํกว่า 
ซึงจะเท่ากับ สูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 88 คน (ร้อยละ 22.00) ส่วนผูที้จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. มีจาํนวนนอ้ยทีสุด จาํนวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) 

 

ตารางที 4 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นอาชีพ 
 

อาชีพ ความถ ี ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 88 22.00 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 132 33.00 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 100 25.00 

พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 80 20.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 4 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) รองลงมาคือ คา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) ในขณะทีนกัเรียน/นักศึกษา จาํนวน 88 คน (ร้อยละ 
22.00) ส่วนผูที้ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีจาํนวน 80 คน (ร้อยละ 20.00) 
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ตารางที 5 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทัวไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นรายได้
เฉลียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลยีต่อเดือน ความถ ี ร้อยละ 
ตาํกว่า 10,000 บาท 68 17.00 

10,001 - 20,000 บาท 152 38.00 

20,001- 30,000 บาท 96 24.00 

มากกว่า 30,001 บาท 84 21.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 5 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัรายได ้
10.001 – 20,000 บาท จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) รองลงมา คือ 20,001- 30,000 บาท จาํนวน   
96 คน (ร้อยละ 24.00) กลุ่มตวัอยา่งทีมีรายได ้มากกว่า 30,001 บาท มีจาํนวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) 
กลุ่มตวัอยา่งทีมีรายไดต้าํกว่า 10,000 บาท มีสดัส่วนนอ้ยทีสุด เท่ากบั 68 คน (ร้อยละ 17.00) 

 

ตารางที 6 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นค่าใชจ่้าย
ต่อเดือนโดยประมาณ 

 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ ความถ ี ร้อยละ 
ตาํกว่า 10,000 บาท 116 29.00 

10,001 - 20,000 บาท 184 46.00 

20,001- 30,000 บาท 48 12.00 

มากกว่า 30,001 บาท 52 13.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 6 มีผู ้ตอบแบบสอบถามทังหมด 400 คน  พบว่า ผูบ้ริโภคทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 184 คน 
(ร้อยละ 46.00) รองลงมาคือ ตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ทีมีค่าใชจ่้ายต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีจาํนวน 52 คน (ร้อยละ 13.00) และกลุ่มตัวอย่างทีมี
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจาํนวน 48 คน (ร้อยละ12.00) 
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ตารางที 7 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นรายไดอื้น 
(รายไดเ้สริม) โดยประมาณ 

 

รายได้อนื (รายได้เสริม) ความถ ี ร้อยละ 
ตาํกว่า 10,000 บาท 248 62.00 

10,001 - 20,000 บาท 96 24.00 

20,001- 30,000 บาท 24 6.00 

มากกว่า 30,001 บาท 32 8.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 7 มีผู ้ตอบแบบสอบถามทังหมด 400 คน  พบว่า ผูบ้ริโภคทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอื้น (รายได้เสริม) ตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 
62.00) รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) ส่วนผูที้มีรายได้อืน 
มากกว่า 30,001 บาท จาํนวน 32 คน (ร้อยละ 8.00) และผูที้มีรายไดอื้น 20,001 - 30,000 บาท 
จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 6.00) 

 

ตารางที 8 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ
การสมรส 

 

สถานภาพการสมรส ความถ ี ร้อยละ 
โสด 196 49.00 

สมรส 180 45.00 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 24 6.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 8 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) 
ส่วนสถานะหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 6.00) 
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ตารางที 9 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นจาํนวน
สมาชิกในครอบครัว 

 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตวัท่าน) ความถ ี ร้อยละ 
1 คน 40 10.00 

2 คน 36 9.00 

3 คน 136 34.00 

4 คนขึนไป 188 47.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 9 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึนไป จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่าง
ทีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จาํนวน 136 คน (ร้อยละ 34.00) ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีมีจาํนวน
สมาชิกในครอบครัว 1 คน จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10.00) และกลุ่มตวัอย่างทีมีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1 คน จาํนวน 2 คน จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 9.00) 

 

ตารางที 10 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นฐานภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 

ฐานภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา ความถ ี ร้อยละ 
ยกเวน้ 280 70.00 

5% 56 14.00 

10% 60 15.00 

20% 4 1.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 10 จากตารางที 10 มีผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ได้รับการยกเว ้นภาษี  มีจ ํานวน  280 คน  (ร้อยละ  70.00) รองลงมา  คือ             
กลุ่มตวัอยา่งทีมีเงินไดถึ้งฐานภาษี 10% จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 15.00) ส่วนฐานภาษี 5% มีจาํนวน 
56 คน (ร้อยละ 14.00) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีมีเงินไดถึ้งฐานภาษี 20% จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 1.00) 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูซื้อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในดา้นการสูบ
บุหรีและปริมาณสูบบุหรี (มวนต่อวนั) ปรากฏดงัตารางที 11 และ 12 

ตารางที 11 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นการสูบ
บุหรี  
 

การสูบบุหรี ความถ ี ร้อยละ 
ไม่สูบ 328 82.00 

สูบ 72 18.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 11 มีผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่    
ไม่สูบบุหรีมีจาํนวน 328 คน (ร้อยละ 82.00) ในขณะทีมีผูสู้บบุหรีมีจาํนวน 72 คน (ร้อยละ 18.00) 

 

ตารางที 12 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นปริมาณ
การสูบบุหรี  
 

ปริมาณสูบ มวนต่อวนั ความถ ี ร้อยละ 
2 มวน 20 5.00 

3 มวน 12 3.00 

4 มวน 8 2.00 

5 มวน 16 4.00 

8 มวน 8 2.00 

10 มวน 4 1.00 

30 มวน 4 1.00 

รวม 72 18.00 

จากตารางที 12 มีผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 72 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
ปริมาณการสูบมากทีสุดคือ 2 มวน ต่อวนั จาํนวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) รองลงมา คือ 5 มวนต่อวนั 
จาํนวน 16 คน (ร้อยละ 4.00) สําหรับกลุ่มทีมีปริมาณการสูบ 3 มวน ต่อวนั มีจาํนวน 12 คน      
(ร้อยละ 3.00) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูสู้บบุหรีทีมีปริมาณการสูบ 10 มวนต่อวนั และ 30 มวน มีจาํนวน
นอ้ยทีสุด คือ 4 คน (ร้อยละ 1.00) 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูซื้อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในดา้นการดืม
สุรา และระยะเวลาดืมสุรา ปรากฏดงัตารางที 13 และ 14 

ตารางที 13 ความถีและร้อยละของขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นการดืม
สุรา  
 

การดืมสุรา ความถ ี ร้อยละ 
ไม่ดืม 164 41.00 

ดืมครังคราว 192 48.00 

ดืมเป็นประจาํ 44 11.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 13 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่
ดืมสุรา มีจาํนวน 164 คน (ร้อยละ 41.00) มีผูดื้มสุราครังคราว มีจาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) ผูที้
ดืมสุราเป็นประจาํ มีจาํนวน 44 คน (ร้อยละ 11.00) 

 

ตารางที 14 ตารางที 14   ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามใน
ดา้นระยะเวลาการดืมสุรา  

 

ระยะเวลาดืมสุราเป็นประจาํมาเป็นเวลานาน / ปี n ร้อยละ 
1 ปี 8 2.00 

4  ปี 8 2.00 

7  ปี 12 3.00 

10  ปี 8 2.00 

15  ปี 4 1.00 

30  ปี 4 1.00 

รวม 44 11.00 

จากตารางที 14 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 44 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการ
ดืมสุราเป็นประจาํ เป็นเวลานาน 7 ปี มากทีสุด จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) รองลงมา คือ ดืมสุรา
เป็นประจาํ เป็นเวลานาน 1 ปี 4 ปี และ 10  ปี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.00) สาํหรับกลุ่มทีมีการดืม
สุราเป็นประจาํ เป็นเวลานาน 15  ปี และ 30  ปี มีจาํนวน 4 คน (ร้อยละ 1.00)  
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ตารางที 15 ความถีและร้อยละของขอ้มลูทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถามในดา้นสุขภาพ
และโรคประจาํตวั 

 

ปัญหาด้านสุขภาพและโรคประจาํตวั ความถ ี ร้อยละ 
สุขภาพแข็งแข็งแรง 356 89.00 

มีโรคประจาํตวั 44 11.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 15 มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
สุขภาพแข็งแรง มีจาํนวน 356 คน (ร้อยละ 89.00) มีโรคประจาํตวั มีจาํนวน 44 คน (ร้อยละ 11.00)  

ส่วนที 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสิน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิต

ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง มีจาํนวน 11 ขอ้ ดงันี 

ตารางที 16 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัวิธีการเก็บเงิน* 

 

วธิีการเกบ็เงิน ความถ ี ร้อยละ 
ฝากบญัชีธนาคาร 312 78.00 

ฝากประกนัชีวติ 180 45.00 

ลงทุนซือสลากออมสิน 180 45.00 

อืนๆ 72 18.00 

รวม 744 186.00 
* ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที 16 จากตารางที 16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน (ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ทาํให้มีค ําตอบรวมจํานวน 744 คาํตอบ ดังนี         
กลุ่มตัวอย่างมีการเก็บเงินด้วยการฝากบัญชีธนาคารมากทีสุด จาํนวน 312 คน (ร้อยละ 78.00) 
รองลงมา คือ ฝากประกันชีวิต และลงทุนซือสลากออมสิน จํานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) 
นอกจากนนัยงัมีการเก็บเงินดว้ยวิธีอืนๆ 72 คน (ร้อยละ 18.00)  
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ตารางที 17 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัประสบการณ์การทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนั 
 

การทําประกนัชีวติกบับริษัทประกนัชีวติกบับริษัทอนื ความถ ี ร้อยละ 
เคย 232 58.00 

ไม่เคย 168 42.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 17 ผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยทํา
ประกนัชีวิตกับบริษทัประกันชีวิตอืน จาํนวน 232 (ร้อยละ 58.00) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีไม่เคยทาํ
ประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตอืน จาํนวน 168 (ร้อยละ 42.00)  

 

ตารางที 18 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัสาเหตุทีทาํประกนัชีวิต* 
 

เหตุผลในการทําประกนัชีวติ ความถ ี ร้อยละ 
ตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพย ์ 176 44.00 

ตอ้งการลดหยอ่นภาษีเงินได ้ 96 24.00 

คุน้เคยกบัพนกังานธนาคาร 80 20.00 

ชือเสียงของธนาคาร 80 20.00 

การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์ 92 23.00 

ของแถม 48 12.00 

รวม 572 143.00 
* ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที 18 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) มีคาํตอบรวม 572 คาํตอบ ดงันี สาเหตุทีทาํประกนัชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพย ์มีจาํนวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) รองลงมา คือ ตอ้งการ
ลดหย่อนภาษีเงินได ้จาํนวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) ผูที้ทาํประกนัชีวิตจากการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ มีจาํนวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) มีความคุน้เคยกบัพนักงานธนาคาร และชือเสียง
ของธนาคาร มีจาํนวน 80 คน (ร้อยละ 20.00) และการใหข้องแถม มีจาํนวน 48 คน (ร้อยละ 12.00)  
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ตารางที 19 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัวงเงินประกนัทีจะทาํสงเคราะห์ชีวิต 

 

วงเงนิประกนัสงเคราะห์ชีวติทเีหมาะสม n ร้อยละ 
ตาํกว่า 100,000 บาท 104 26.00 

100,001 - 500,000 บาท 200 50.00 

500,001 - 1,000,000 บาท 36 9.00 

1,000,001 เป็นตน้ไป 60 15.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 19 ผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน โดยส่วนใหญ่จะเลือกทํา
สงเคราะห์ชีวิตวงเงินระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท มีจาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมา
คือ ตาํกว่า 100,000 บาท จาํนวน 104 คน (ร้อยละ 26.00) ส่วนวงเงิน 1,000,001 เป็นตน้ไป มีจาํนวน 
60 คน (ร้อยละ 15.00) และวงเงิน 500,001 – 1,000,000 บาท มีจาํนวน 36 คน (ร้อยละ 9.00)  

 

ตารางที 20 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัความสามารถในการส่งเบียประกนัต่อเดือน 

 
ความสามารถในการส่งเบยีประกนัต่อเดือน ความถ ี ร้อยละ 

ตาํกว่า 1,000 บาท 84 21.00 

1,001 - 5,000 บาท 188 47.00 

5,001 - 10,000 บาท 36 9.00 

10,001 เป็นตน้ไป 92 23.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 20 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน สามารถส่งเบียประกนัต่อเดือน 

1,001 - 5,000 บาทมากทีสุด จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) รองลงมา คือ 10,001 เป็นตน้ไป 
จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) มีความสามารถในการส่งเบียประกันต่อเดือนตาํกว่า 1,000 บาท       
มีจาํนวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) และสุดทา้ยคือผูที้มีความสามารถในการส่งเบียประกนัต่อเดือน 
5,001 – 10,000 บาท มีจาํนวน 36 คน (ร้อยละ 9.00)  
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ตารางที 21 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัระยะเวลาในการคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

 

ระยะเวลาของกรมธรรม์ประกนัชีวติทีเหมาะสม ความถ ี ร้อยละ 
5 - 10 ปี 180 45.00 

11 - 15  ปี 104 26.00 

16 - 20 ปี 76 19.00 

21 ปี เป็นตน้ไป 40 10.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 21 ผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน ส่วนใหญ่คิดว่ากรมธรรม์
ประกันชีวิตควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี มากทีสุด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ        
11 - 15  ปี จาํนวน 104 คน (ร้อยละ 26.00) ส่วนผูที้คิดว่ากรมธรรมป์ระกันชีวิตควรมีระยะเวลา     
16 - 20 ปี มีจาํนวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) และผูที้คิดว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควรมีระยะเวลา 21 ปี 
เป็นตน้ไป มีจาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10.00)  

 

ตารางที 22 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัรูปแบบของกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตทีสนใจ 

 

รูปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวติทีสนใจมากทีสุด ความถ ี ร้อยละ 
เพือบุตรหลาน 76 19.00 

แบบสะสมทรัพย ์ 212 53.00 

แบบตลอดชีพ 56 14.00 

แบบชวัระยะเวลา 56 14.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 22 ผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน มีความสนใจรูปแบบของ
กรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตแบบสะสมทรัพยม์ากทีสุด จาํนวน 212 คน (ร้อยละ 53.00) ส่วนรูปแบบ
ของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตเพือบุตรหลาน มีจาํนวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) ส่วนรูปแบบของ
กรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตแบบตลอดชีพและแบบชวัระยะเวลา มีจาํนวน 56 คน (ร้อยละ 14.00)  
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ตารางที 23 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัจาํนวนกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตทีซือผา่นธนาคารออมสิน 

 

จาํนวนกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวติทีซือผ่าน 
ธนาคารออมสิน ความถ ี ร้อยละ 

1 กรมธรรม ์ 240 60.00 

2 กรมธรรม ์ 112 28.00 

3 กรมธรรม ์ 40 10.00 

4 กรมธรรมขึ์นไป 8 2.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 23 ผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า มีจาํนวนกรมธรรม์
สงเคราะห์ชีวิตทีกลุ่มตัวอย่างซือผ่านธนาคารออมสิน 1 กรมธรรม์ มากทีสุด จาํนวน 240 คน     
(ร้อยละ 60.00) รองลงมาคือ 2 กรมธรรม์ มีจาํนวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) ส่วน 3 กรมธรรม ์         
มีจาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10.00) และ 4 กรมธรรมขึ์นไป มีจาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.00)  

 

ตารางที 24 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบับุคคลทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต* 

 

บุคคลทีมผีลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ ความถ ี ร้อยละ 
ตนเอง 280 70.00 

คู่สมรส 100 25.00 

ครอบครัว 188 47.00 

บุตร 172 43.00 

เพือน 68 17.00 

พนกังานธนาคาร 132 33.00 

รวม 940 235 
* ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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จากตารางที 24 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ทาํใหม้ีคาํตอบรวม จาํนวน 940 คาํตอบ ดงันี ตนเองมีผลต่อการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) รองลงมา คือ ครอบครัว จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 
47.00) บุตรมีผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) พนักงาน
ธนาคารมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) คู่สมรสมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) และเพือนมีผลต่อการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตจาํนวน 68 คน (ร้อยละ 17.00) 

 
ตารางที 25 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ

ธนาคารออมสินเกียวกบัแหล่งขอ้มลูใดทีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวิตมากทีสุด* 

 

แหล่งข้อมูลทีมผีลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวติ ความถ ี ร้อยละ 

โทรทศัน ์ 252 63.00 

วิทย ุ 48 12.00 

นิตยสาร 80 20.00 

อินเตอร์เน็ต 216 54.00 

หนงัสือพิมพ ์ 144 36.00 

พนกังานธนาคาร 268 67.00 

รวม 1,008 252.00 
* ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที 25 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ทาํใหม้ีคาํตอบ จาํนวน 1008 คาํตอบ ดงันี ในดา้นแหล่งขอ้มูลใดทีมีผลต่อ
แนวโนม้การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต พบว่า พนกังานธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด จาํนวน 268 คน (ร้อยละ 67.00) รองลงมา คือ  โทรทศัน์มีผลต่อแนวโน้ม
การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) ส่วนอินเตอร์เน็ตนันมีจาํนวน 216 
คน (ร้อยละ 54.00) หนงัสือพิมพมี์ผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 144 คน 
(ร้อยละ 36.00) นิตยสารมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 80 คน (ร้อยละ 
20.00) และวิทย ุมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 12.00) 
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ตารางที 26 ความถีและร้อยละของขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกบัเหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน* 

  

เหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสิน ความถ ี ร้อยละ 
ความตอ้งการการออมเงิน 336 84 

ความตอ้งการคุม้ครองชีวิต 304 76 

ตอ้งการค่าใชจ่้ายยามเกษียณ 120 30 

ตอ้งการมรดกใหล้กูหลาน 128 32 

เพือการศึกษาใหบุ้ตร 128 32 

เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึง 124 31 

ความตอ้งการลดหยอ่นภาษีเงินได ้ 120 30 

รวม 1,260 315.00 
* ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที 26 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน (ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) ทาํใหม้ีคาํตอบรวมจาํนวน 1,260 คาํตอบ ดงันี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการการออมเงิน จาํนวน 336 คน (ร้อยละ 84.00) รองลงมา คือ มีความตอ้งการคุม้ครองชีวิต 
จาํนวน 304 คน (ร้อยละ 76.00) ส่วนเหตุผลในเรืองตอ้งการมรดกใหล้กูหลานและเพือการศึกษาให้
บุตร มีจาํนวนเท่ากนัคือ 128 คน (ร้อยละ 32.00) กลุ่มตวัอยา่งทีมีเหตุผลว่าเป็นการลงทุนในรูปแบบ
หนึงมีจาํนวน 124 คน (ร้อยละ 31.00) และ กลุ่มตวัอย่างทีตอ้งการค่าใชจ่้ายยามเกษียณ มีจาํนวน
เท่ากบัผูที้มีความตอ้งการลดหยอ่นภาษีเงินได ้จาํนวน 120 คน (ร้อยละ 30.00)  

ส่วนที 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิต

ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยผูว้ิจยัไดท้าํ
การวิเคราะห์จากค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ค่าเฉลีย ( x̄ ) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation, S.D.)  โดยใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มลูไวด้งันี 
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ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง สาํคญันอ้ยทีสุด 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง สาํคญันอ้ย 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สาํคญัปานกลาง 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง สาํคญัมาก 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง สาํคญัมากทีสุด 

และผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี 

ตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 
ของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด x̄ S.D. ระดับความสําคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.76 0.86 มีความสาํคญัมาก 

ดา้นราคา 3.74 0.78 มีความสาํคญัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.74 0.81 มีความสาํคญัมาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.73 0.86 มีความสาํคญัมาก 

รวม 3.74 0.82 มีความสาํคญัมาก 

จากตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการ
ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน ของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ผล
วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญั
ในระดบัมาก เมือพิจารณาผลของแต่ละดา้น พบว่า ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ทงั 4 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พิจารณาเป็น
รายดา้นเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจยัทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์( x̄  = 3.76, S.D. = 0.86) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นราคา ( x̄  = 3.74, 

S.D. = 0.78) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( x̄  = 3.74, S.D. = 0.81) มีความสาํคญัอยู่ในมาก   
โดยมีค่าเฉลียเท่ากนั ลาํดับสุดทา้ยคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (  x̄  = 3.73,  S.D. = 0.86)               
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. ระดบั

ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

ชือเสียงและความน่าเชือถือ
ของธนาคารออมสิน 

116 184 72 28  0 3.97 0.87 มาก 

(29.00) (46.00) (18.00) (7.00)  (0.00)       

ความหลากหลายของ
รูปแบบสงเคราะห์ชีวิต 

92 200 76 28 4 3.87 0.88 มาก 

(23.00) (50.00) (19.00) (7.00) (1.00)       

ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํ
ประกนัเงินกูไ้ด ้

60 136 144 36 24 3.43 1.04 ปานกลาง 

(15.00) (34.00) (36.00) (9.00) (6.00)       

ผลประโยชน์และอตัรา
ผลตอบแทนสูง 

144 180 72 4  0 4.16 0.75 มาก 

(36.00) (45.00) (18.00) (1.00)  (0.00)       

ระยะเวลาของกรมธรรม ์ 48 168 172 4 8 3.61 0.79 มาก 

(12.00) (42.00) (43.00) (1.00) (2.00)       

ขนัตอนในการสมคัรและ
ออกกรมธรรมร์วดเร็ว 

48 152 148 52  0 3.49 0.87 ปานกลาง 

(12.00) (38.00) (37.00) (13.00)  (0.00)       

รวม 3.76 0.86 มาก 

จากตารางที 28 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการ
ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ไดด้งันี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ ผลประโยชน์และอตัราผลตอบแทนสูง ( x̄  = 4.16,        

S.D. = 0.75) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ชือเสียงและความน่าเชือถือของธนาคารออมสิน            
( x̄  = 3.97, S.D. = 0.87) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ความหลากหลายของรูปแบบสงเคราะห์ชีวิต 
( x̄  = 3.87, S.D. = 0.88) มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก  ระยะเวลาของกรมธรรม ์(  x̄ = 3.61,         

S.D. = 0.79)  มีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก ขนัตอนในการสมคัรและออกกรมธรรม์รวดเร็ว            
( x̄  = 3.49, S.D. = 0.87) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกู ้  
( x̄  =  3.43, S.D. = 0.87) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที 29 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคา 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

อตัราค่าเบียประกนั
เหมาะสมกบัผลประโยชน์
ตอบแทน 

88 184 124 4 0  3.89 0.75 มาก 

(22.00) (46.00) (31.00) (1.00)  (0.00)       

สามารถหกัชาํระค่าเบีย
ประกนัผ่านบญัชีของ
ธนาคารได ้

44 156 144 36 20 3.42 0.97 ปานกลาง 

(11.00) (39.00) (36.00) (9.00) (5.00)       

ความเหมาะสมของเบีย
ประกนักบัอายผุูท้าํประกนั 

44 236 120  0  0 3.81 0.61 มาก 

(11.00) (59.00) (30.00)  (0.00)  (0.00)       

มีการคาํนวณค่าเบียประกนั
ทีถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

88 204 100 8  0 3.93 0.74 มาก 

(22.00) (51.00) (25.00) (2.00)  (0.00)       

ความหลากหลายของอตัรา
เบียประกนั 

60 156 160 24  0 3.63 0.81 มาก 

(15.00) (39.00) (40.00) (6.00)  (0.00)       

ส่วนลดอตัราเบียประกนั
เมือชาํระเป็นงวดรายปี 

56 208 116 12 8 3.73 0.81 มาก 

(14.00) (52.00) (29.00) (3.00) (2.00)       

รวม 3.74 0.78 มาก 

จากตารางที 29 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาของการตดัสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมากไปน้อยไดด้งันี กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ มีการคาํนวณค่าเบียประกนัทีถูกตอ้ง และแม่นยาํ ( x̄  = 3.93, 

S.D. = 0.74) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก อตัราค่าเบียประกนัเหมาะสมกบัผลประโยชน์ตอบแทน 
( x̄  = 3.89, S.D. = 0.75) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ความเหมาะสมของเบียประกนักบัอายุผูท้าํ
ประกนั ( x̄  = 3.81, S.D. = 0.61) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ส่วนลดอตัราเบียประกนัเมือชาํระ
เป็นงวดรายปี ( x̄  = 3.73, S.D. = 0.81) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก  ความหลากหลายของอตัรา
เบียประกนั ( x̄  = 3.63, S.D. = 0.81) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก และสามารถหักชาํระค่าเบีย
ประกนัผา่นบญัชีของธนาคารได ้( x̄  = 3.42, S.D. = 0.97) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที 30 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายของการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

สามารถติดต่อซือ
สงเคราะห์ไดท้ีธนาคาร
ออมสินทวัประเทศ 

56 212 112 20  0 3.76 0.75 มาก 

(14.00) (53.00) (28.00) (5.00)  (0.00)       

สาขาของธนาคารออมสิน
อยูใ่กลท้ีทาํงาน ทีพกัอาศยั 

84 192 100 24  0 3.84 0.82 มาก 

(21.00) (48.00) (25.00) (6.00)  (0.00)       

มีสาขาประจาํบน
หา้งสรรพสินคา้ทีสะดวก
ต่อการติดต่อนอกเวลา
ทาํงาน 

96 168 108 24 4 3.82 0.90 มาก 

(24.00) (42.00) (27.00) (6.00) (1.00)       

การติดต่อกบัเจา้หนา้ที
ธนาคาร 

60 200 124 16  0 3.76 0.75 มาก 

(15.00) (50.00) (31.00) (4.00)  (0.00)       

ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ 52 160 120 68  0 3.49 0.92 ปานกลาง 

(13.00) (40.00) (30.00) (17.00) ( 0.00)       

มีความสะดวกในการ
เดินทางมาซือ 

60 200 128 12 0  3.77 0.73 มาก 

(15.00) (50.00) (32.00) (3.00)  (0.00)       

รวม 3.74 0.81 มาก 

จากตารางที 30 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมาก
ไปนอ้ย ไดด้งันี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ สาขาของธนาคารออมสินอยูใ่กลที้ทาํงาน 
ทีพกัอาศยั ( x̄  = 3.84, S.D. = 0.82) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีสาขาประจาํบนหา้งสรรพสินคา้
ทีสะดวกต่อการติดต่อนอกเวลาทาํงาน ( x̄  = 3.82, S.D. = 0.90) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก        
มีความสะดวกในการเดินทางมาซือ ( x̄  = 3.77, S.D. = 0.73) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก สามารถ
ติดต่อซือสงเคราะห์ไดที้ธนาคารออมสินทวัประเทศ ( x̄  = 3.76, S.D. = 0.75) มีความสาํคญัอยู่ใน
ระดบัมาก การติดต่อกบัเจา้หน้าทีธนาคาร ( x̄  = 3.76, S.D. = 0.75) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 
และธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ ( x̄  = 3.49, S.D. = 0.92) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที 31 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดของการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

โฆษณาผ่านทางสือสิงพิมพ ์
สือโทรทศัน์ วิทย ุ

76 188 120 12 4 3.80 0.81 มาก 

(19.00) (47.00) (30.00) (3.00) (1.00)       

พนกังานของธนาคารให้
ขอ้มูลเกียวกบัสงเคราะห์ชีวิต
ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 

80 212 104 4  0 3.92 0.70 มาก 

(20.00) (53.00) (26.00) (1.00)  (0.00)       

มีเวบ็ไซตข์องธนาคาร
เพือใหลู้กคา้ไดศ้ึกษาขอ้มูล 

88 176 104 24 8 3.78 0.92 มาก 

(22.00) (44.00) (26.00) (6.00) (2.00)       

สามารถโอนยา้ยสาขาติดต่อ
ไปยงัสาขาทีสะดวกได ้

68 136 144 36 16 3.51 1.01 มาก 

(17.00) (34.00) (36.00) (9.00) (4.00)       

มีการจดัของสมนาคุณ
ใหก้บัผูท้าํประกนัตาม
วงเงินทีเหมาะสม 

36 212 124 28 0  3.64 0.74 มาก 

(9.00) (53.00) (31.00) (7.00)  (0.00)       

พนกังานดูแล แจง้ข่าวสาร
สิทธิประโยชน์ภายหลงัจาก
ซือสงเคราะห์ชีวิตแลว้ 
อยา่งสมาํเสมอ 

84 184 84 44 4 3.75 0.94 มาก 

(21.00) (46.00) (21.00) (11.00) (1.00)       

รวม 3.73 0.86 มาก 

จากตารางที 31 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมาก
ไปนอ้ย ไดด้งันี กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมากทีสุด คือ พนักงานของธนาคารสามารถให้ขอ้มูล
เกียวกบัสงเคราะห์ชีวิตไดถู้กตอ้ง ชดัเจน (  x̄  = 3.92, S.D. = 0.70) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 
โฆษณาผ่านทางสือสิงพิมพ ์สือโทรทศัน์ วิทยุ ( x̄  = 3.80, S.D. = 0.81) มีความสาํคญัอยู่ในระดบั
มาก มีเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือใหผู้บ้ริโภคไดศ้ึกษาขอ้มลู ( x̄  = 3.78, S.D. = 0.92) มีความสาํคญัอยู่
ในระดบัมาก พนักงานดูแล แจง้ข่าวสารสิทธิประโยชน์ภายหลงัจากซือสงเคราะห์ชีวิตแลว้อย่าง
สมาํเสมอ ( x̄  = 3.75, S.D. = 0.94) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีการจดัของสมนาคุณให้กบัผูท้าํ
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ประกนัตามวงเงินทีเหมาะสม ( x̄  = 3.64, S.D. = 0.74)  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก และสามารถ
โอนยา้ยสาขาติดต่อไปยงัสาขาทีสะดวกได ้( x̄  = 3.51, S.D. = 1.01) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนที 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคของการซือสงเคราะห์
ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคของการซือสงเคราะห์

ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แบ่งออกเป็น 10 ประเด็น โดย
ผูว้ิจัยได้ทาํการวิเคราะห์จากค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ค่าเฉลีย ( x̄ ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.) โดยใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มลูไวด้งันี 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง สาํคญันอ้ยทีสุด 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง สาํคญันอ้ย 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สาํคญัปานกลาง 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง สาํคญัมาก 

ระดบัความสาํคญัตงัแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง สาํคญัมากทีสุด 

และผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี 

ตารางที 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัความสาํคญัเกียวกบัขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติดา้น
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร

ออมสิน 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

การทาํสงเคราะห์ชีวิต คือ 
การสร้างความมนัคง
ทางการเงินใหก้บัตนเอง
และครอบครัว 

108 176 92 20 4 3.91 0.89 มาก 

(27.00) (44.00) (23.00) (5.00) (1.00) 

การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็น
การลดความเสียงบรรเทา
ความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน 
ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน
ธุรกิจหรือสุขภาพ 

44 216 112 28  0 3.69 0.76 มาก 

(11.00) (54.00) (28.00) (7.00)  (0.00) 
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ตารางที 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัความสาํคญัเกียวกบัขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติดา้น
อรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง (ต่อ) 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร

ออมสิน 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็น
การสร้างสวสัดิการยามแก่
ชรา 

44 220 104 24 8 3.67 0.83 มาก 

(11.00) (55.00) (26.00) (6.00) (2.00) 

ไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น 
เงินปันผล และการคุม้ครอง
ชีวิต อยา่งคุม้ค่า 

76 176 120 20 8 3.73 0.89 มาก 

(19.00) (44.00) (30.00) (5.00) (2.00) 

การซือสงเคราะห์ชีวิตให้
ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน 

76 120 164 28 12 3.55 0.97 มาก 

(19.00) (30.00) (41.00) (7.00) (3.00) 

รวม 3.71 0.87 มาก 

จากตารางที 32 ผลการศึกษาปัจจยัทศันคติของผูบ้ริโภคในดา้นอรรถประโยชน์ของ
การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมากไป
นอ้ยไดด้งันี กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมาก คือ การทาํสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคง
ทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัว (  x̄  = . , S.D. = . ) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น เงินปันผล และการคุม้ครองชีวิต อย่างคุม้ค่า    
( x̄  = . , S.D. = . ) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียง
บรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ทงัทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ ( x̄  = . , S.D. = . )         
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา ( x̄  = . , 

S.D. = . ) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน       
( x̄  = . , S.D. = . ) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที 33 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัความสาํคญัเกียวกบัขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติดา้น
เงือนไข ขอ้ตกลง ของผูบ้ริโภคทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร

ออมสิน 

ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภค 
x̄ S.D. 

ระดบั
ความสาํคญั 5 4 3 2 1 

การทาํสงเคราะห์ชีวิตทาํให้
ท่านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิม
มากขึน 

48 164 120 44 24 3.42 1.03 ปานกลาง 

(12.00) (41.00) (30.00) (11.00) (6.00) 

การรับค่าสินไหมทดแทนมี
ขนัตอนทียุง่ยาก 

64 108 168 56 4 3.43 0.95 ปานกลาง 

(16.00) (27.00) (42.00) (14.00) (1.00) 

การทาํประกนัชีวิตไม่ใช่
หลกัประกนัทีมนัคง 

4 136 156 84 20 3.05 0.89 ปานกลาง 

(1.00) (34.00) (39.00) (21.00) (5.00) 

การทาํสงเคราะห์ชีวิตมี
สัญญาและเงือนไขทีเอา
เปรียบผูเ้อาประกนั 

32 156 120 44 48 3.20 1.12 ปานกลาง 

(8.00) (39.00) (30.00) (11.00) (12.00) 

ระยะเวลาของกรมธรรม์
ยาวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสีย
เบียประกนั 

48 148 120 52 32 3.32 1.10 ปานกลาง 

(12.00) (37.00) (30.00) (13.00) (8.00) 

รวม 3.28 1.02 มาก 

จากตารางที 33 ผลการศึกษาปัจจัยทัศนคติของผูบ้ริโภคในดา้นเงือนไข ขอ้ตกลง 
ของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมาก
ไปนอ้ยไดด้งันี กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมาก คือ การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุ่งยาก                  
( x̄  =  3.43, S.D. = 0.95) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง การทาํสงเคราะห์ชีวิตทาํให้ท่านมี
ภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน ( x̄  = 3.42, S.D. = 1.03) มีความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ระยะเวลา
ของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบียประกนั ( x̄  = 3.32 , S.D. = 1.10) มีความสาํคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง การทาํสงเคราะห์ชีวิตมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อาประกนั (  x̄  = 3.20, 

S.D. = 1.12) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และการทาํประกนัชีวิตไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง 
( x̄  = 3.05,  S.D. = 0.89) มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ส่วนที 5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขา
ดินแดง 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นทศันคติ

ของการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน  สาขาดินแดง  
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient: r) ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .  สาํหรับเกณฑใ์นการแปลผลค่า r คือ  
ระดบัความสมัพนัธ ์|r|  0.8 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัสูง 

ระดบัความสมัพนัธ ์0.5 < |r| < 0.8 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง 

ระดบัความสมัพนัธ ์|r|   0.5 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัตาํ 

ตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ 

ธนาคารออมสิน 
r Sig. 

ผลทดสอบ
สมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมนัคงทางการ
เงินใหก้บัตนเองและครอบครัว 

0.37** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่จะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือ
สุขภาพ 

0.33** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา 0.27** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติ เช่น เงิน
ปันผล และการคุม้ครองชีวติ อย่างคุม้ค่า 

0.37** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การซือสงเคราะห์ชีวติใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ฝากเงิน 0.29** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมาก
ขึน 

-0.10** 0.04 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุง่ยาก 0.14** 0.01 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํประกนัชีวติไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง 0.13** 0.01 ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง (ต่อ) 

 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ 

ธนาคารออมสิน 
r Sig. 

ผลทดสอบ
สมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผู ้
เอาประกนั 

0.10** 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบีย
ประกนั 

0.20** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมมติฐาน 

H0  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค 
H1  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค 

จากตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยดา้นทัศนคติของผูบ้ริโภคกับ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดงพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 กบัทศันคติของผูบ้ริโภคของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในทุกๆ ประเด็น การทาํ
สงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว (Sig. = 0.00)     
การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทาง
การเงินธุรกิจหรือสุขภาพ (Sig. = 0.00)  การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา           

(Sig. = 0.00)  ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น เงินปันผล และการคุม้ครองชีวิต 
อยา่งคุม้ค่า (Sig. = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig. = 0.00)  การทาํ
สงเคราะห์ชีวิตทาํให้ท่านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน (Sig. = 0.04) การรับค่าสินไหมทดแทนมี
ขนัตอนทียุง่ยาก (Sig. = 0.01) การทาํประกนัชีวิตไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง (Sig. = 0.01)  การทาํ
สงเคราะห์ชีวิตมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อาประกัน (Sig. = 0.05) และระยะเวลาของ
กรมธรรมย์าวนานไม่คุ้มค่าต่อการเสียเบียประกัน(Sig. = 0.00) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและ
ยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคทุกประเด็น 
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ตารางที 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคาของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ 

ธนาคารออมสิน 
r Sig. 

ผลทดสอบ
สมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมนัคงทางการเงิน
ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

0.40** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่จะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือ
สุขภาพ 

0.30** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา 0.28** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติ เช่น เงิน
ปันผล และการคุม้ครองชีวติ อย่างคุม้ค่า 

0.33** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การซือสงเคราะห์ชีวติใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ฝากเงิน 0.24** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน 0.03 0.57 ยอมรับสมมติฐาน 

การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุง่ยาก 0.18** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํประกนัชีวติไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง 0.04 0.45 ยอมรับสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อา
ประกนั 

0.00 0.96 ยอมรับสมมติฐาน 

ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบีย
ประกนั 

0.03 0.50 ยอมรับสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมมติฐาน 

H0  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค 
H1  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค 

จากตารางที 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยดา้นทัศนคติของผูบ้ริโภคกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดงพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05   
กบัทศันคติของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในประเด็นการทาํสงเคราะห์ชีวิต 
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คือ การสร้างความมนัคงทางการเงินใหก้บัตนเองและครอบครัว (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิต
เป็นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ 
(Sig = 0.00)  การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต  เช่น  เ งิน ปันผล  และการคุ้มครองชีวิตอย่างคุ้มค่ า                 
(Sig = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig = 0.00) การรับค่าสินไหม
ทดแทนมีขันตอนทียุ่งยาก (Sig = 0.00) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคตามประเด็นทีกล่าวขา้งตน้มาก 

 

ตารางที 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ 

ธนาคารออมสิน 
r Sig. 

ผลทดสอบ
สมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมนัคงทางการเงิน
ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

0.28** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่จะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ 

0.19** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา 0.17** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติ เช่น เงินปัน
ผล และการคุม้ครองชีวติ อย่างคุม้ค่า 

0.35** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การซือสงเคราะห์ชีวติใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ฝากเงิน 0.23** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมขึน 0.07 0.17 ยอมรับสมมติฐาน 

การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุง่ยาก 0.20** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํประกนัชีวติไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง 0.09 0.08 ยอมรับสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อา
ประกนั 

0.12** 0.01 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบีย
ประกนั 

0.13** 0.09 ปฏิเสธสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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สมมติฐาน 

H0  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติ
ของผูบ้ริโภค 

H1  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติของ
ผูบ้ริโภค 

จากตารางที 36 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธปั์จจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของ
ผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 กบัทศันคติของผูบ้ริโภคของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินในประเด็นการทาํสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคงทางการเงินใหก้บัตนเอง
และครอบครัว (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะ
เกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการสร้าง
สวสัดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น เงินปันผล 
และการคุม้ครองชีวิต อยา่งคุม้ค่า (Sig = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน 

(Sig = 0.00) การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุ่งยาก (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตมี
สญัญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อาประกนั(Sig = 0.01) และระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่
คุม้ค่าต่อการเสียเบียประกนั(Sig = 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ทศันคติของผูบ้ริโภคตามประเด็นทีกล่าวมากขา้งตน้ 
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ตารางที 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของ
ผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
 

ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ 

ธนาคารออมสิน 
r Sig. 

ผลทดสอบ
สมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมนัคงทางการเงิน
ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

0.49** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่จะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือ
สุขภาพ 

0.44** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา 0.32** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวติ เช่น เงินปัน
ผล และการคุม้ครองชีวติ อย่างคุม้ค่า 

0.52** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การซือสงเคราะห์ชีวติใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ฝากเงิน 0.40** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน 0.13** 0.01 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุง่ยาก 0.201** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การทาํประกนัชีวติไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง 0.09 0.08 ยอมรับสมมติฐาน 

การทาํสงเคราะห์ชีวติมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อา
ประกนั 

0.18** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบีย
ประกนั 

0.21** 0.00 ปฏิเสธสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

สมมติฐาน 

H0  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้น
ทศันคติของผูบ้ริโภค 

H1  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัดา้นทศันคติ
ของผูบ้ริโภค 
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จากตารางที 37 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธปั์จจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของ
ผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสริมทางการตลาดมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 กบัทศันคติของผูบ้ริโภคของการซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสินในประเด็นการทาํสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคงทางการเงินให้กบั
ตนเองและครอบครัว (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิต
เป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
เช่น เงินปันผล และการคุ้มครองชีวิต อย่างคุ้มค่า (Sig = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้
ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน
(Sig = 0.01) การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุ่งยาก (Sig = 0.00) การทาํสงเคราะห์ชีวิตมี
สญัญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อาประกนั (Sig = 0.00) และระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่
คุม้ค่าต่อการเสียเบียประกนั (Sig = 0.00) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัปัจจัย
ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคตามประเด็นทีกล่าวมากขา้งตน้ 

 

ตารางที 38 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดความสมัพนัธ์และปัจจยั
ทศันคติของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง 
 

ตวัแปร ด้านอรรถประโยชน์ (Y1) ด้านเงือนไข ข้อตกลง(Y2) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.41** 0.12** 

นอ้ย นอ้ย 

ดา้นราคา (X2) 0.39** 0.07 

นอ้ย นอ้ย 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (X3) 0.31** 0.16** 

นอ้ย นอ้ย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (X4) 0.56** 0.21** 

ปานกลาง นอ้ย 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัย
ด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคของการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แสดงดงัตารางที 1 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติอย่างมีนัยสําคัญ  0.05 สามารถเรียงลาํดับ
ความสมัพนัธไ์ดด้งันี 

1.1 ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ดา้นอรรถประโยชน์ (r41 = 0.56) มีความสัมพนัธ์
ในทางทิศทางบวก ระดบัดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

1.2 ด้านผลิตภัณฑ์และด้านอรรถประโยชน์  ( r11 = 0.41)  ด้านราคาและ                  
ดา้นอรรถประโยชน์   (r21 = 0.39) ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และ ดา้นอรรถประโยชน์ (r31 = 0.31) 
ดา้นส่งเสริมการตลาด และ ด้านเงือนไข ข้อตกลง  (r42 = 0.21) ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย และ         
ด้านเงือนไข ข้อตกลง (r32 = 0.16) ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านเงือนไข ข้อตกลง (r12 = 0.56)                
มีความสมัพนัธใ์นทางทิศทางบวก ระดบัดบัความสมัพนัธน์อ้ย ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

1.3 ดา้นราคา และ ดา้นเงือนไข ขอ้ตกลง (r22 = 0.07) ไม่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั 
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บทที 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและ

ทศันคติการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมทีส่งผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน และศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติของการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดงโดยศึกษาจากผูบ้ริโภคที
ตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน สาขาดินแดง จาํนวน 400 ราย และใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผลการศึกษาทีได้นาํมาสรุป 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปนี  

สรุปผลการวจิยั 
ส่วนที   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย 200 คน (ร้อยละ 50.00) ซึงมีจาํนวนเท่ากับเพศหญิง 
จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 – 35 ปี จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) 
ในดา้นระดบัการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 148 คน 
(ร้อยละ 37.00) โดยประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) 
มีรายได ้10,001 – 20,000 บาทมากทีสุด จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) ดา้นรายจ่าย กลุ่มตัวอย่าง 
มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 184 คน (ร้อยละ 46.00) ทงันีกลุ่ม
ตวัอย่างจะมีรายไดอื้น (รายไดเ้สริม) ตาํกว่า 10,000 บาท เป็นส่วนมาก จาํนวน 248 คน (ร้อยละ 
62.00) ในดา้นสถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 49.00)  
มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตวัท่าน) 4 คนขึนไป จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) โดยทีกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บการยกเวน้ภาษี มีจาํนวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) เมือสอบถามถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งไม่สูบบุหรีมีจาํนวน 328 คน (ร้อยละ 82.00) ในขณะทีมีผูสู้บบุหรี 
มีจาํนวน 72 คน (ร้อยละ 18.00) โดยมีปริมาณการสูบมากทีสุด คือ 2 มวนต่อวนั จาํนวน 20 คน 
(ร้อยละ 5.00) พฤติกรรมการดืมสุรา พบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่ดืมสุรา มีจาํนวน 164 คน (ร้อยละ 
41.00) ในขณะทีมีผูดื้มสุราครังคราว มีจาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) 
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ส่วนผูที้ดืมสุราเป็นประจาํ มีจาํนวน 44 คน (ร้อยละ 11.00) โดยผูที้มีการดืมสุราเป็นประจาํเป็น
เวลานาน 7  ปี มีจาํนวนมากทีสุด จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) ในดา้นปัญหาดา้นสุขภาพและโรค
ประจาํตวัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีสุขภาพแข็งแรง มีจาํนวน 356 คน (ร้อยละ 89.00) 

ส่วนที 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสิน 
ในดา้นพฤติกรรมการเก็บเงินของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเก็บเงินดว้ย

การฝากบญัชีธนาคารมากทีสุด จาํนวน 312 คน (ร้อยละ 78.00) รองลงมา คือ ฝากประกนัชีวิต และ
ลงทุนซือสลากออมสิน จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) เมือสอบถามถึงประสบการณ์การทํา
ประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตอืน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเคยทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิต
อืน จาํนวน 232 คน (ร้อยละ 58.00) สาเหตุทีทาํประกันชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการความ
คุม้ครองและสะสมทรัพย ์มีจาํนวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) วงเงินประกนัทีกลุ่มตวัอย่างจะเลือก
เพือทาํสงเคราะห์ชีวิตระหว่าง 10,001 – 500,000 บาท มีสดัส่วนมากทีสุด จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 
50.00) ดา้นความสามารถในการส่งเบียประกนัต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งสามารถส่งเบียประกนัต่อเดือน 
1,001 – 5,000 บาท มากทีสุด จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) ประเด็นระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตทีเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี 
มากทีสุด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) รูปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีกลุ่มตวัอย่าง
สนใจมากทีสุด คือ แบบสะสมทรัพย ์จาํนวน 212 คน (ร้อยละ 53.00) จาํนวนกรมธรรมส์งเคราะห์
ชีวิตทีซือผา่นธนาคารออมสิน 1 กรมธรรม ์มีจาํนวนมากทีสุด 240 คน (ร้อยละ 60.00) ตนเอง มีผล
ต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จาํนวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) แหล่งขอ้มูลทีมีผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต พบว่า พนักงานธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด จาํนวน 268 คน (ร้อยละ 67.00) และเหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งความตอ้งการการออมเงิน จาํนวน 336 คน (ร้อยละ 84.00) 

ส่วนที 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ผลวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวติ

ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้สาํคญัใน
ระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละดา้นแลว้ พบว่า ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทงั 4 ดา้น 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด             
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย พบว่า ปัจจยัทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.76,  S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ดา้นราคา
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสาํคญัอยู่ในมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากนั จึงเรียงลาํดบัตาม
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( x̄ = 3.74,  S.D. = 0.78, 0.81 ตามลาํดบั) ลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.73,  S.D. = 0.86)  

ส่วนที 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคของการซือสงเคราะห์
ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัปัจจัยดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคของการซือสงเคราะห์ชีวิต

ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยรวมระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง อยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสาํคญัมากทีสุด คือ การทาํสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคงทางการเงิน
ให้กบัตนเองและครอบครัว มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก (  x̄  = 3.91, S.D. = 0.89) ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต  เช่น  เงินปันผล  และการคุ้มครองชีวิต  อ ย่างคุ้มค่า                    
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.73, S.D. = 0.89) การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียง
บรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ มีความสาํคญัอยู่ใน
ระดบัมาก ( x̄ = 3.69, S.D. = 0.76) การทาํสงเคราะห์ชีวิตเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา           
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.67, S.D. = 0.83) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่า
ฝากเงิน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.55, S.D. = 0.97) การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอน
ทียุง่ยาก มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  = 3.43, S.D. = 0.95) การทาํสงเคราะห์ชีวิตทาํให้
ท่านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน มีความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̄  = 3.42, S.D. = 1.03) 
ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบียประกนั มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( x̄  = 3.32, S.D. = 1.10) การทาํสงเคราะห์ชีวิตมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อาประกัน           
มีความสาํคญัอยู่ในระดับปานกลาง (  x̄  = 3.20, S.D. = 1.12) และการทาํประกนัชีวิตไม่ใช่
หลกัประกนัทีมนัคง มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  = 3.05, S.D. = 0.89) ตามลาํดบั 

ส่วนที 5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคกับส่วนประสมทาง
การตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขา
ดินแดง 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจัยดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายของ
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การซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า โดยรวม
ปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ค่าใชจ่้ายต่อเดือน รายไดเ้สริม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงิน
ไดส่้วนบุคคล สุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มีจาํนวนเท่ากบัเพศหญิง มีอายุระหว่าง        
25 – 35 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้
10,001 – 20,000 บาท มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีรายไดอื้น (รายได้
เสริม) ตาํกว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตวัท่าน) 4 คนขึนไป 
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไม่สูบบุหรี ดืมสุราเป็นครังคราว และมีสุขภาพแข็งแรง 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง กลุ่มตวัอย่างมีการเก็บเงินดว้ยการฝากบญัชี
ธนาคาร เคยทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตอืน สาเหตุทีทาํประกนัชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพย ์วงเงินประกนั ทีกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกเพือทาํสงเคราะห์ชีวิต
ระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท สามารถส่งเบียประกนัต่อเดือน 1,001 – 5,000 บาท กรมธรรม์
ประกันชีวิตควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี รูปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
จาํนวนกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตทีซือผา่นธนาคารออมสิน 1 กรมธรรม ์ตนเองมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิต พนกังานธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต เหตุผลของ
การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน คือ ตอ้งการการออม ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ณัฏฐา ประกอบทรัพย ์(2553) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต
ผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า เหตุผลในการตดัสิน
ในทาํประกันชีวิต คือ ตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพยม์ากทีสุด รูปแบบของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตเป็นแบบสะสมทรัพย ์ตนเองเป็นบุคคลทีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตและ
แหล่งขอ้มลูทีมีผลต่อแนวโนม้การทาํประกนัชีวิตมากทีสุด คือ พนกังานธนาคาร 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งใหส้าํคญัใน
ระดบัมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละดา้น พบว่า ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทงั 4 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัที
มีความสาํคญัมากทีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใหค้วามสาํคญัดา้นผลประโยชน์และอตัราตอบ
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แทนสูง รองลงมา คือ ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉลียเท่ากนั ลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวรรณรักษ ์    
จอมราช (2547) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการทาํประกนัชีวิตกบับริษทั เอไอเอ ของประชาชน
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึงศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจในการทาํประกนัชีวิต 
พบว่า ปัจจยัดา้นราคาฐานะการเงิน บริษทั เอไอเอ ส่งผลต่อการทาํประกนัชีวิตกบับริษทัมากทีสุด 
รองลงมา เป็นปัจจยัดา้นสินคา้ของบริษทั เอไอเอ และการส่งเสริมการขายตามลาํดบั และปัจจยัทีมี
ผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของบริษทั  
เอไอเอ รวมไปถึงงานวิจยัของ ราตรี ตงัจิตรมณีศกัดา (2546) ไดศ้ึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันภัยผ่านธนาคารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือประกนัภยัผา่นธนาคารของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียในระดับมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้น
บุคลากร ปัจจยัดา้นสถานทีใหบ้ริการและช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคา 

จากผลการศึกษาปัจจยัด้านทศันคติของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยรวมระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค อยู่ในระดับมากกลุ่มตวัอย่างให้
ความสาํคญัในดา้นอรรถประโยชน์มากทีสุด ปัจจยัทีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากทีสุด คือ การทาํ
สงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมนัคงทางการเงินให้กบัตนเอง และรองลงมา คือ ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น เงินปันผล และการคุม้ครองชีวิต อย่างคุม้ค่าและการทาํ
สงเคราะห์ชีวิตเป็นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน
ธุรกิจหรือสุขภาพ ส่วนดา้นเงือนไข ขอ้ตกลง ปัจจยัทีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากทีสุด คือ การรับ
ค่าสินไหมทดแทนมีขันตอนทียุ่งยาก  รองลงมา คือ การทําสงเคราะห์ชีวิตทาํให้ท่านมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน และระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุ้มค่าต่อการเสียเบียประกนั ซึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัญญา อคัรเอกฒาลิน (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการซือ
ประกนัชีวิตผา่นธนาคารยโูอบี จาํกดั(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึงพบว่าวตัถุประสงคข์องการซือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เพือเป็นหลกัประกนัชีวิต 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยด้าน
ทศันคติทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน 
สาขาดินแดง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นส่งเสริมการตลาดและดา้นอรรถประโยชน์มาก
ทีสุด รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นอรรถประโยชน์ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราณี      
ชูมณี (2555) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อการซือกรมธรรม์
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ประกนัชีวิต ในพืนทีจงัหวดัยะลา โดยผลการศึกษา พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในพืนทีจังหวดัยะลานัน         
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย     
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตทุกดา้น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
1. พฤติกรรมทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค 

ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเก็บเงินโดยการฝาก
บญัชีธนาคาร และมีความต้องการออมเงินเป็นอย่างมาก ธนาคารจึงควรแนะนาํวิธีการออมใน
รูปแบบต่างๆ ให้กบัผูบ้ริโภคทีตอ้งการออมเงินในระยะยาว เป็นการออมเงินทีมีดอกเบียให้กับ
ผูบ้ริโภคในอตัราทีสูงกว่าการฝากในบญัชีธนาคาร เพือเป็นการเพิมยอดเงินฝากให้กบัธนาคารใน
ระยะยาวต่อไป และธนาคารควรมีการจดัอบรมความรู้ใหก้บัพนกังานเพือการใหข้อ้มลูและบริการที
มีประสิทธิภาพเป็นทีน่าเชือถือ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์เพือการตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสินนัน ควรมีการออกแบบรูปแบบการประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 
ผลประโยชน์ และผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับผูบ้ริโภคทีมีความแตกต่างกันในด้าน
ศกัยภาพการส่งเบียประกัน ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนทีผูบ้ริโภคคาดว่าจะได้รับจากการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินควรมีความสมเหตุสมผล มีการเพิมช่องทางการในใชป้ระโยชน์จาก
การกรมธรรมซื์อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินเพือวตัถุประสงค์อืนๆ เช่น การใชเ้ป็นหลกัทรัพย์
ในการทาํธุรกรรมใดๆ ตามกฎหมายได ้ทงันีเพือเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจ ไวว้างใจ 
และตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในทีสุด 

3. จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ควรเพิมช่องทางการ
ชาํระเงินค่าเบียประกนั เพือเป็นการเพิมความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการชาํระเงิน อาจเป็นการหัก
บญัชีธนาคาร บตัรเครดิต หรือการชาํระทีเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีการใหแ้บ่งชาํระค่าเบียประกนัจากค่า
ประกนัเต็มจาํนวน เป็นการแบ่งชาํระ 3, 6, 9 และ 12 งวด เพือเป็นการผ่อนเบาภาระค่าใชจ่้ายของ
ผูบ้ริโภคและทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่าการจ่ายค่าเบียประกนัไม่ใช่ภาระรายจ่ายทีหนกัเกินไป  

4. จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทาง
ธนาคารควรมีการเพิมพืนทีสาํหรับการจอดรถให้แก่ผูบ้ริโภคทีตอ้งการมาทาํธุรกรรมเกียวกบัการ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน รวมไปถึงธุรกรรมด้านอืนๆ ให้มากขึน รวมไปถึงจาํนวน
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พนักงานผูใ้ห้บริการควรมีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค เนืองจากกลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่ายงัไม่ไดรั้บ
ความสะดวกสบายในดา้นดงักล่าว 

5. จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมี
การใหท้าํธุรกรรมเกียวกบัการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินต่างสาขาได ้โดยทางธนาคารอาจ
ทาํการเพิมระบบการเก็บฐานขอ้มลูของผูบ้ริโภคใหส้ามารถใชร่้วมกนัไดทุ้กสาขา เพือเป็นการเพิม
ช่องทางการติดต่อกบัธนาคารใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยไม่จาํกดัสาขา และผูบ้ริโภคมนัใจไดว้่าจะไดรั้บ
การบริการทีมีมาตรฐานเหมือนกนั 

6. จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิน จะทราบว่าผูบ้ริโภคต้องการความมนัคงทางการเงินและครอบครัว ทาง
ธนาคารจึงควรพฒันาพนกังานให้มีความสามารถในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ให้เด่นชดัในเรืองของ
ความมนัคงทงัชีวิต และทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค พร้อมทงัขอ้เสนอในเรืองของความคุม้ค่าจากเงินปัน
ผล และในส่วนของดา้นขนัตอนการรับสินไหมทดแทนควรมีการลดเอกสาร ขนัตอนในการอนุมติั
จ่ายเงินให้กบัผูรั้บผลประโยชน์ อาํนวยความสะดวกให้ผู ้รับผลประโยชน์สามารถรับค่าสินไหม
ทดแทนไดที้ธนาคารออมสินทุกสาขา ทวัประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 
1. ควรมีการขยายกลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการศึกษาและเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคของ

ธนาคารออมสินสาขาอืนๆ ซึงจะทาํใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการดาํเนินการของธนาคารออมสิน
สาขาอืนๆ ทีมีความแตกต่างภายใต้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4 ด้าน ผูบ้ริหารสามารถนํา
ผลการวิจัยมาประเมินผลและวิเคราะห์เพือการปรับปรุงมาตรฐานของการให้บริการผ่านส่วน
ประสมทางการตลาดทงั 4 ดา้น ซึงจะช่วยให้สามารถเพือปริมาณผูบ้ริโภคทีจะซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินในอนาคตโดยรวมทุกสาขาเพิมขึน 

2. เพือใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพมากยิงขึน ควรมีการนาํส่วนประสมการตลาด 7 
ดา้น มาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัครังต่อไป ซึงจะทาํให้สามารถเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดดี้ยิงขึน 
และสามารถใชผ้ลการวิจยัเพือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดไดม้ีประสิทธิภาพ
ยงิขึน 

3. ในการศึกษาครังต่อไป ผูว้ิจยัควรทาํการพิจารณา และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผูบ้ริโภค ระหว่างผูบ้ริโภคทีเปิดกรมธรรมใ์หม่ และผูบ้ริโภคเก่าทีเขา้มาชาํระเบียกรมธรรม ์ใน
ดา้นทศันคติทีมีต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตของทงัสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไร  
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พฤตกิรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคตกิารตดัสินใจซือสงเคราะห์
ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดนิแดง 

............................................................................................................................. 
คาํชีแจง 
 . แบบสอบถามชุดนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมและความสมัพนัธข์องส่วนประสม
ทางการตลาดและทศันคติการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง โดยแบบสอบถามชุดนีประกอบดว้ยเนือหา 4  ตอน ดงันี 

ตอนที  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที  แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

ตอนที 3 แบบสอบถามเกยีวกบัส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

ตอนที 4 แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัด้านทัศนคตขิองผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์
ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

 2. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความคิดเห็น ตามความเป็นจริงของ
ท่านมากทีสุด คาํตอบทีไดไ้ม่มีขอ้ผกูมดัใดๆ ทงัสินกบัผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์จะวิเคราะห์
ในภาพรวมเท่านนั 

   

  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยงิทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

 

 วรรณพร เรืองโสภณ 

             นกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
เรือง พฤตกิรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคตกิารตดัสินใจซือ

สงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดนิแดง 
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน   ( )  หนา้ขอ้ความทีตรงตามความจริงของท่าน 
 

1. เพศ 

1. (       )  ชาย   2. (       )  หญิง 

 

2. อาย ุ 
1. (       )  ตาํกว่า 25 ปี  . (       ) 25 – 35 ปี 

3. (       ) 35 – 45 ปีขึนไป  4. (       ) 45 ปีขึนไป 

 

.  ระดบัการศึกษา 
1. (       )  มธัยมศึกษา/ปวช.หรือตาํกว่า 2. (       ) อนุปริญญา/ปวส. 
3. (       )  ปริญญาตรี  4. (       )  สูงกว่าปริญญาตรี 
  

4.  อาชีพ 

1. (       )  นกัเรียน/นกัศึกษา  . (       ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3. (       )  คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั . (       )  พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

 

5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
1. (       )  ตาํกว่า ,  บาท  . (       ) 0,  – ,  บาท 
3. (       )  20,001– 30,000 บาท  . (       )  มากกว่า 3 ,  บาท 

 

6.  ค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยประมาณ 

1. (       )  ตาํกว่า ,  บาท  . (       ) 0,  – ,  บาท 

3. (       )  20,001– 30,000 บาท  . (       )  มากกว่า - ,  บาท 
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7.  รายไดอื้น (รายไดเ้สริม)  
1. (       )  ตาํกว่า ,  บาท  . (       ) 0,  – ,  บาท 

3. (       )  20,001– 30,000 บาท  . (       )  มากกว่า 3 ,  บาท 

 

8.  สถานภาพการสมรส 

1. (       )  โสด   2. (       )  สมรส 
3. (       )  หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่   

 

9.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตวัท่าน) 
1. (       )  1 คน   . (       ) 2 คน 

3. (       )  3 คน   . (       )  คน ขึนไป 
 
10.  ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

1. (       )  ยกเวน้   . (       ) 5% 
3. (       )  10%   . (       ) 15% 

5. (       )  20%   6. (       ) 25% 

7. (       )  30%   8. (       ) 35% 
 

11.  ท่านสูบบุหรีหรือไม่ 

1. (       )  ไม่สูบ   . (       ) สูบ ปริมาณวนัละ.......มวน 
      

12.  ท่านดืมสุราหรือไม่ 

1. (       )  ไม่ดืม   . (       ) ดืมครังคราว 
3. (       )  ดืมเป็นประจาํ เป็นเวลานาน ........ปี 

        
13.  ปัญหาดา้นสุขภาพและโรคประจาํตวั 

1. (       )  สุขภาพแข็งแข็งแรง  . (       ) มีโรคประจาํตวั โปรดระบุ............... 
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน 
ของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 

1.  โดยปกติท่านมีวิธีการเก็บเงินอยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
1. (       ) ฝากบญัชีธนาคาร  . (       ) ฝากประกนัชีวิต 

 3. (       )  ลงทุนซือสลากออมสิน . (       ) อืนๆ (ระบุ)................................ 
 

2.  ท่านเคยทาํประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวิตอืนหรือไม ่(หากไม่เคย ขา้มไปทาํขอ้ 4 ) 
1. (       ) เคย   . (       ) ไม่เคย 
 

3.  สาเหตุทีท่านทาํประกนัชีวิต (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
1. (       ) ตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพย ์
. (       ) ตอ้งการลดหยอ่นภาษีเงินได ้

3. (       ) คุน้เคยกบัพนกังานธนาคาร 

4. (       ) ชือเสียงของธนาคาร 

5. (       ) การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์

6. (       ) ของแถม 

 
4.  ท่านคิดว่าในกรณีทีจะทาํสงเคราะห์ชีวิต ท่านจะเลือกทาํในวงเงินประกนัเท่าใด 

1. (       ) ตาํกว่า 100,000 บาท  . (       ) 100,001 – 500,000 บาท 
3. (       ) 500,001 – 1,000,000 บาท 4. (      ) 1,000,001 เป็นตน้ไป 

 

5.  ท่านมีความสามารถในการส่งเบียประกนัต่อเดือนในวงเงินเท่าใด 

1. (       ) ตาํกว่า 1,000 บาท  . (       ) 1,001 – 5,000 บาท 
3. (       ) 5,001 – 10,000 บาท  4. (      ) 10,001 เป็นตน้ไป 

 

6.  ท่านคิดว่าระยะเวลาของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควรมีระยะเวลาในการคุม้ครองเท่าใด 

1. (       ) 5 – 10 ปี   . (       ) 11 – 15  ปี 
3. (       ) 16 – 20 ปี   4. (       ) 21 ปี เป็นตน้ไป 
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7.  รูปแบบของกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตรูปแบบใดทีท่านสนใจมากทีสุด 

1. (       ) เพือบุตรหลาน  . (       ) แบบสะสมทรัพย ์
3. (       ) แบบตลอดชีพ  4. (       ) แบบชวัระยะเวลา 
 

8.  จาํนวนกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวิตทีท่านซือผา่นธนาคารออมสิน 

1. (       ) 1 กรมธรรม ์ . (       ) 2 กรมธรรม ์
3. (       ) 3 กรมธรรม ์ 4. (       ) 4 กรมธรรม ์ขึนไป 
 

9.  บุคคลทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตของท่าน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
1. (       ) ตนเอง   . (       ) คู่สมรส 
3. (       ) ครอบครัว   4. (       ) บุตร 
5. (       ) เพือน   6. (       ) พนกังานธนาคาร 

 

10.  แหล่งขอ้มลูใดทีท่านคิดว่ามีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด (ตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) 

1. (       )โทรทศัน ์   . (       ) วิทย ุ
3. (       ) นิตยสาร   4. (       ) อินเตอร์เน็ต 
5. (       ) หนงัสือพิมพ ์  6. (       ) พนกังานธนาคาร 

 

11.  เหตุผลในการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของท่าน (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
1. (       ) ความตอ้งการการออมเงิน 

. (       ) ความตอ้งการคุม้ครองชีวิต 

3. (       ) ตอ้งการค่าใชจ่้ายยามเกษียณ 

4. (       ) ตอ้งการมรดกใหล้กูหลาน 

5. (       ) เพือการศึกษาใหบุ้ตร 

6. (       ) เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึง 

7. (       ) ความตอ้งการลดหยอ่นภาษีเงินได ้
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ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร  
ออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง กรุณาทําเครืองหมาย  ลงในช่องว่างเพือ
แสดงระดับความสําคญัทีท่านมต่ีอการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสิน 

 

ข้อท ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคญั 
มาก 
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุด 

     
ด้านผลติภัณฑ์ 

 ชือเสียงและความน่าเชือถือของธนาคารออมสิน      

 ความหลากหลายของรูปแบบสงเคราะห์ชีวิต      

 ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูไ้ด ้      

 ผลประโยชน์และอตัราผลตอบแทนสูง       

5 ระยะเวลาของกรมธรรม ์      

6 ขนัตอนในการสมคัรและออกกรมธรรมร์วดเร็ว      

ด้านราคา 
7 อตัราค่าเบียประกนัเหมาะสมกบัผลประโยชน์ตอบแทน      

8 สามารถหกัชาํระค่าเบียประกนัผา่นบญัชีของธนาคารได ้      

9 ความเหมาะสมของเบียประกนักบัอายผุูท้าํประกนั      

10 มีการคาํนวณค่าเบียประกนัทีถกูตอ้ง และแม่นยาํ      

11 ความหลากหลายของอตัราเบียประกนั      

12 ส่วนลดอตัราเบียประกนัเมือชาํระเป็นงวดรายปี      

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

13 สามารถติดต่อซือสงเคราะห์ไดที้ธนาคารออมสินทวัประเทศ      

14 สาขาของธนาคารออมสินอยูใ่กลที้ทาํงาน ทีพกัอาศยั      

15 มีสาขาประจาํบนหา้งสรรพสินคา้ทีสะดวกต่อการติดต่อ
นอกเวลาทาํงาน 

     

16 การติดต่อกบัเจา้หนา้ทีธนาคาร      

17 ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ      
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ข้อท ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคญั 
มาก 
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุด 

     
18 มีความสะดวกในการเดินทางมาซือ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

19 โฆษณาผา่นทางสือสิงพิมพ ์สือโทรทศัน์ วิทย ุ      

20 พนกังานของธนาคารสามารถใหข้อ้มลูเกียวกบัสงเคราะห์
ชีวิตไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน 

     

21 มีเวบ็ไซตข์องธนาคารเพือใหล้กูคา้ไดศ้กึษาขอ้มลู      

22 สามารถโอนยา้ยสาขาติดต่อไปยงัสาขาทีสะดวกได ้      

23 มีการจดัของสมนาคุณใหก้บัผูท้าํประกนัตามวงเงินที
เหมาะสม 

     

24 พนกังานดูแล แจง้ข่าวสารสิทธิประโยชน์ภายหลงัจากซือ
สงเคราะห์ชีวิตแลว้ อยา่งสมาํเสมอ 
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ตอนที 4 แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจยัด้านทัศนคตขิองผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ชีวติธนาคาร
ออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง กรุณาทําเครืองหมาย  ลงในช่องว่างเพือ
แสดงระดับความสําคญัทีท่านมต่ีอการตดัสินใจซือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสิน 

 

ข้อท ี ทัศนคตขิองท่านทีมต่ีอการตดัสินใจซือ 
สงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสิน 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุด 

     
ด้านอรรถประโยชน์ 

 การทาํสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมนัคงทางการเงิน
ใหก้บัตนเองและครอบครัว 

     

 การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินธุรกิจหรือสุขภาพ 

     

 การทาํสงเคราะห์ชีวติเป็นการสร้างสวสัดิการยามแก่ชรา      

 ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น เงินปันผล 
และการคุม้ครองชีวิต อยา่งคุม้ค่า 

     

5 การซือสงเคราะห์ชีวิตใหผ้ลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน      

ด้านเงือนไข ข้อตกลง 
6 การทาํสงเคราะห์ชีวติทาํใหท่้านมีภาระค่าใชจ่้ายเพิมมากขึน      

7 การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนัตอนทียุง่ยาก      

8 การทาํประกนัชีวิตไม่ใช่หลกัประกนัทีมนัคง      

9 การทาํสงเคราะห์ชีวติมีสญัญาและเงือนไขทีเอาเปรียบผูเ้อา
ประกนั 

     

10 ระยะเวลาของกรมธรรมย์าวนานไม่คุม้ค่าต่อการเสียเบียประกนั      

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบคาํถามทีเป็นจริง 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ชือ – สกุล นางสาววรรณพร เรืองโสภณ 

ทีอยู ่ 418/1 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ 
ทีทาํงาน ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2550 สาํเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสารสนเทศธุรกิจ 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัศิลปากร   
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2551 – 2554 ผูช่้วยทีปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษทั ทีสิส คอนเซาท ์
จาํกดั 

 พ.ศ. 2554 – 2555 ลกูจา้งธนาคารออมสิน ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเลก็ทรอนิกส์ 
สาํนกังานพหลโยธิน 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั พนกังานปฏิบติัการ 4  ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง 
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