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คําสําคัญ : สงเคราะห์ชีวิต/พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค/ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
วรรณพร เรื องโสภณ : พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาด
และทัศ นคติ ก ารตัด สิ น ใจซื อสงเคราะห์ ชีวิ ต ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ประสพชัย พสุนนท์. 85 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง ) เพือศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยด้านทัศนคติของ การตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง และ 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านทัศนคติ
ของการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคทีตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ ธนาคารออมสิ น จํานวน 400 ราย เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า
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มีค่าใช้จ่า ยต่ อ เดื อ นประมาณ 10,001 - 20,000 บาท มี ร ายได้อื น (รายได้เ สริ ม) ตํากว่า 10,000 บาท
สถานภาพโสด จํานวนสมาชิ กในครอบครั ว 4 คนขึนไป ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่สูบบุหรี ดืมสุ ราเป็ น
ครังคราว สุ ขภาพแข็งแรง เก็บเงินด้วยการฝากบัญชีธนาคาร สาเหตุทีทําประกันชี วิต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรั พย์ รู ปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีกลุ่มตัวอย่างสนใจมาก
ทีสุ ด คือ แบบสะสมทรัพย์
2. ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื อสงเคราะห์ ชีวิต ธนาคาร
ออมสิ นของผูบ้ ริ โ ภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้สํ าคัญในระดับมาก
ปั จจัย ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชี วิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง โดยรวมระดับมาก
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยส่ วนมากมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยด้านทัศนคติของ
การตัดสิ น ใจซื อสงเคราะห์ ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิ นแดง ที ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
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55602735 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP
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WANNAPORN RUANGSOPON : THE BEHAVIOR AND RELATIONSHIP
BETWEEN MARKETING MIXES AND THE ATTITUDE OF LIFE INSURANCE PURCHASING
DECISION PROVIDED BY GOVERNMENT SAVING BANK OF CUSTOMER DIN DAENG
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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ประสบการณ์ต่างๆ จนผูว้ ิจยั เกิดความความรู้และความเข้าใจในวิชาต่างๆ ทีเรี ยน ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึง
เป็ นอย่างยิง จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาอย่างสูงทีไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูบ้ ริ โภคทีซือสงเคราะห์ชีวิตกับธนาคารออมสิ น สาขา
ดินแดง ทุกท่านทีได้ให้ความอนุ เคราะห์และให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างยิงในการตอบแบบสอบถาม
เพือนําข้อมูลมาดําเนินการวิจยั ในครังนี
สุ ดท้ายขอกราบขอบพระคุณ ต่อ บิด า มารดา รวมทังญาติพีน้อง เพือนๆ ที ให้ค วาม
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจในการทํางานจนทําให้การวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และ
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ถือเป็ นความพกพร่ องของผูว้ ิจยั และขอน้อมรับไว้ทุกประการ
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุ บันการออมในประเทศไทยอยู่ทีเฉพาะกลุ่ มคนที มี ฐานะ จึ งไม่ใช่ เรื องง่ ายที จะ
สนับสนุนให้มีเงินออมในประเทศเพิมขึน เนื องจากค่าครองชีพเพิมสูงขึนมากทําให้ประชาชนเดือดร้อน
รวมทังพฤติกรรมการบริ โภคทําให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยและเป็ นหนีสิ นกันมากซึงส่วนหนึงเกิดจาก
การเข้าถึงแหล่งเงินกูย้ มื ทีสะดวก ประกอบกับการช่วยเหลือของภาครัฐเชิงสวัสดิการ เช่น โครงการ
ประกันสุ ขภาพ ทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีความมันคงและปลอดภัยในชีวิตมากขึน มีผลให้
ครัวเรื อนมองข้ามความจําเป็ นในการทีจะออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน การออมนอกจากจะมีความสําคัญต่อ
ประชาชนในแง่ทาํ ให้เกิดความมันคงในอนาคตแล้วยังมีความสําคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นอย่าง
มาก เพราะช่วยสนับสนุ นการลงทุนและการผลิตของประเทศหากประเทศมีเงินออมและเงินลงทุ น
ค่อนข้างสมดุลการลงทุนในประเทศก็ไม่ตอ้ งอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก (สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงการคลัง, 2554)
ปั จจุบนั การตัดสินใจลงทุนเป็ นเรื องสําคัญทีบุคคลโดยทัวไปจะมองหาทางเลือกในการ
ลงทุนทีมีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการฝากเงิน การซือพันธบัตร การซือหน่ วยลงทุ นของกองทุน
รวมต่างๆ รวมทังการออมเงินโดยวิธีซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ งสถาบันการเงินแต่ละแห่ งได้มีการ
นําเสนอผลตอบแทนทีจะได้รับจากการซือกรมธรรม์ในรู ปแบบของเงินปันผลหรื อดอกเบีย โดยกําหนด
จ่ายดอกเบียให้เป็ นรายเดื อน หรื อ รายปี ขึนอยู่กบั สถาบันการเงินจะกําหนด (ชาลินี เอือวิเศษวัฒนา,
2553)
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาธุรกิจธนาคารจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือการออมและการ
ลงทุนออกมามากมาย เช่น ตัวแลกเงินธนาคาร ตัวเงินคลัง หุ น้ กู้ พันธบัตร กองทุนรวม กองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพ กองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว (ธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2556) สลากออมทรัพย์ทวีสินและบัตรเพิม
ทรัพย์ (ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์เพือการเกษตร, 2556) และการจัดการทางการเงิน การบริ หาร
ความเสียงทางการเงิน และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เพือช่วยในการตัดสินใจออมเงินให้กบั ประชาชน
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ธนาคารออมสิ น ถื อกําเนิ ด ขึ นเพื อเป็ นต้นแบบการออม ตามพระราชปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 6 ผูท้ รงริ เริ มโดยเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์
เพือให้ประชาชนรู้จกั การประหยัด การเก็บออม มีสถานทีเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของประชาชนให้
ปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย มีตน้ แบบจาก “ แบงก์ลีฟอเทีย ” จึงทรงริ เริ มจัดตังคลังออมสิ นทดลองขึนในปี
2450 เพือใช้ศึกษาและสํารวจความเข้าใจในราษฎรและทรงทราบดีว่าควรใช้วธิ ีการใดจะจูงใจคนไทยให้
มองเห็นความสําคัญของการออม ธนาคารออมสิ นเป็ นสถาบันการเงินทีมีรูปแบบเป็ นรัฐวิสาหกิ จ
มีธุรกรรมทางการเงินเช่นเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีบริ การทีหลากหลาย (ธนาคารออมสิน, 2556)
ธนาคารออมสินมีการฝากเงินแบบสงเคราะห์ชีวิต ซึงเป็ นธุรกิจทางด้านเงินฝากซึงมีความ
คุม้ ครองชีวิตเข้ามาด้วย การฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นอีกทางเลือกหนึ งในการออมทรัพย์และเพิมความ
มันคงให้กบั ชีวิต ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับความนิยมจากประชาชนเรื อยมา GSB LIFE หรื อ
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวคือเงินฝากในรู ปแบบการประกันชีวิตของธนาคารออมสินซึงเปิ ด
ให้บริ การรับฝากมาตังแต่ ปี พ.ศ.2486 การออมเงินด้วยการฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการออมทรัพย์ไป
พร้อมกับการประกันชีวิตทีจะให้ผลประโยชน์ในระยะยาวและเป็ นหลักประกันทีสร้างความมันคง
สําหรับคนทีรัก และห่วงใย ไม่ว่าจะเป็ น พ่อ แม่ บุตร หรื อคนใกล้ชิดในครอบครัว ยามเมือจากไป เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวติ นีมีผลประโยชน์และความคุม้ ครองหลากหลายรู ปแบบตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค (ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตเชิงปฏิบตั ิการ ฝ่ ายสงเคราะห์ชีวิต, 2556)
ในปัจจุบนั การดํารงชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็ นการประกอบอาชีพใดหรื อฐานะใดก็ตาม
ต่างก็มีความเสียงและความไม่แน่นอนของชีวิตได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี ยงจากการทํางาน ความ
เสี ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ ไปจนถึงโรคภัยจากความชรา ซึ งไม่สามารถ
หลีกเลียงได้ ความเสี ยงเหล่านี จะนํามาซึงการสูญเสี ยชีวิตและทรัพย์สิน และหากเกิดเหตุการณ์ทีไม่
คาดคิดดังกล่าวขึนก็จะทิงภาระ ค่าใช้จ่ายให้กบั บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะในปั จจุบนั มีเหตุการณ์
และโรคภัยใหม่ๆ เกิดขึนมากมายซึงทางการแพทย์ยงั ไม่สามารถหาวิธีรักษาได้ ก่อให้เกิดการเสี ยชีวิต
ก่อนวัยอันควร จึงเป็ นสาเหตุ ให้มนุ ษย์เริ มแสวงหาการวางแผนชีวิตและครอบครัว เพือรองรั บความ
เสียงทีอาจเกิดขึนได้ในอนาคต ดังนัน วิธีการทีจะจัดการความเสียงสามารถทําได้โดยการโอนความเสียง
ให้กบั ผูร้ ับประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันชีวิต โดยบริ ษทั ผูร้ ับประกันมีการกําหนดการทําสัญญาว่าจะมี
เงินชดเชยให้กบั ผูท้ าํ กรมธรรม์หากผูท้ าํ กรมธรรม์เกิดประสบภัยทีไม่คาดคิด นอกจากนีการทําประกัน
ชีวิตยังมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี
1. ด้านการลงทุน การทําประกันชีวิตเปรี ยบเสมือนการลงทุนซือหลักทรัพย์ชนิ ดหนึ ง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

เนืองจากผูท้ าํ ประกันจะได้รับดอกเบี ยเช่นเดียวกันกับการฝากเงินในสถาบันการเงิน เพียงแต่ จะเพิม

3
เงือนไขในการฝาก และมีอตั ราดอกเบียทีแตกต่างกัน การทําประกันชีวิตแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนตํากว่า
การลงทุนประเภทอืน แต่ก็เป็ นการลงทุนทีมีรายได้ทีแน่นอน และเงินต้นทุนไม่ได้สูญหายไป
2. ด้านการออม การทําประกันชี วิตมีลกั ษณะเป็ นการออมกึงบังคับ โดยเฉพาะการ
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ ซึงผูท้ าํ ประกันจะต้องจ่ายเบียอย่างสมําเสมอ หากผูท้ าํ
ประกันยังมีชีวิตจนครบระยะเวลาตามกําหนด ผูท้ าํ ประกันก็จะได้รับเงินต้นและดอกเบีย ถึงถือได้ว่า
เป็ นการออมเงินเพือเก็บไว้ใช้ในยามชรา หรื อจะเป็ นการออมเพือทุนการศึกษาของบุตรหลาน และปลูก
สร้างนิสยั การประหยัดและรักการออม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
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ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนของครอบครั
3. ด้านการให้ความคุม้ ครอง การทําประกันชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน

เงินชดเชยเพือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ผูท้ าํ ประกันและครอบครัวนัน

4. ด้านความมันคง สามารถสร้างความมันคงในชีวิต ความมันคงของรายได้ให้แก่ผทู้ าํ
ประกันในหลายกรณี เช่น การเจ็บป่ วย ทุพลภาพ อุบตั ิเหตุ ผูท้ าํ ประกันก็ยงั สามารถมีรายได้ในยาม
เจ็บป่ วยหรื อรายได้สาํ หรับรักษาและเลียงดูตนเองในกรณี ทุพลภาพโดยสินเชิง ในยามชราผูท้ าํ ประกันก็
ยังสามารถทีจะมีรายได้ในการเลียงชีพไปตลอดชีวิตเช่นกัน
5. ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินได้ เนื องจากรัฐบาลได้มีการส่ งเสริ มธุรกิ จ
ประกันชีวิต ผูท้ ีทําประกันชีวิตสามารถนําเบียประกันชีวิตทีมีเงือนไขสามารถลดหย่อนภาษีได้ ไปเป็ น
ค่าลดหย่อนภาษีในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
6. ด้านอืนๆ การทําประกันชี วิตเปรี ยบได้กบั การเตรี ยมเงินไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น เมือ
กรมธรรม์ครบกําหนด 3 ปี จะเกิดมูลค่าเงินสด หากผูท้ าํ ประกันมีความจําเป็ นต้องใช้เงิน สามารถทําการ
ขอกูเ้ งินได้ตามมูลค่าเงินสดและหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนด ในอัตราดอกเบี ยตํา ไม่ตอ้ งมีหลักทรั พย์
หรื อผูค้ าประกั
ํ
น (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2552)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพือใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งการให้บริ การให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภค พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และผูว้ ิจยั ในฐานะทีเป็ นพนักงานของธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพือทีจะผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ปรับปรุ งการดําเนิ นงานของธนาคารเพิมศักยภาพในการแข่งขัน เพิมส่ วน
แบ่งของตลาดด้านเงิ นฝากได้มากขึ น ส่ งผลให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายที ธนาคารกําหนด จนจะ
ส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารออมสินให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ภายใต้การแข่งขันทีรุ นแรงในปัจจุบนั

4
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
2. เพือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการทางตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติของการตัดสินใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านทัศนคติ
ของการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
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ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื อง พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยด้านทัศนคติการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง สามารถกําหนดขอบเขตได้ดงั นี
1. ขอบเขตด้านเนื อหาใช้ทฤษฎี ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) และทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ตามแนวคิดของ Kotler (1997) และทฤษฎีทศั นคติตามแนวความคิดองค์ประกอบของทัศนคติ
ของ Jenkins (1972)
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคทีตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง จํานวน 14,074 คน (รายงานฝ่ ายสงเคราะห์ชีวิตตังแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2556 )
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี
3.1. ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริ ม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงินได้ส่วนบุคคล สุขภาพ
3.2. พฤติกรรมการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
วิธีการเก็บเงิ น เหตุ ผลในการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิต ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซือ รู ปแบบ
กรมธรรม์ทีสนใจ แหล่งข้อมูลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต
3.3. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
3.4. ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง ได้แก่ ด้านอรรถประโยชน์ และด้านเงือนไข ข้อตกลง
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4. ขอบเขตด้านพืนที และระยะเวลา กําหนดระยะเวลาการสํารวจ รวบรวมข้อมูลและ
จัดทํารายงาน ตังแต่ มีนาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2556
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื อง พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยด้านทัศนคติของการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออม
สิน สาขาดินแดง ผูว้ ิจยั ศึกษา แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตามแนวคิด
ของ Kotler (1997) และทฤษฎีทศั นคติตามแนวความคิดของ Jenkins (1972) ซึงแสดงการเชือมโยงได้ดงั
รู ปแสดงกรอบแนวคิด รู ปที 1
ปัจจัยลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ประจํา
- รายได้เสริ ม
- ค่าใช้จ่าย
- สมาชิกในครอบครัว
- สิ ทธิลดหย่อนภาษี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสรมการตลาด
ปัจจัยด้ านทัศนคติของผู้บริโภค
- ด้านอรรถประโยชน์
- ด้านเงือนไข ข้อตกลง

รู ปที 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

การตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ทําให้ทราบถึงความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ นสาขาดินแดง และสามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ น
แนวทางในการวางแผนการตลาดต่อไป
2. สามารถนําไปเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ
ของธนาคารออมสิ น และสามารถนําไปเป็ นข้อมูลพืนฐานในการนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทีเหมาะสม
และตรงกับความต้องการ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
การเงินหรื อบริ การทีเกียวข้อง เพือให้บริ การอย่างประสิทธิภาพ สร้างทัศนะคติทีดีต่อผูบ้ ริ โภค
3. ทราบแนวโน้มการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นแนวทาง
ในการขยายตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึงในอนาคตแนวโน้มการซือประกันชีวิตมีอตั ราทีมากขึนทุก
ปี ดังนันการทําวิจยั ทําให้ธนาคารออมสินได้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตว่าตลาดประกันชีวิตจะดําเนิน
ไปในรู ปแบบใด ผลิตภัณฑ์ในอนาคตจะเป็ นรู ปแบบใด จึงจะตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาก
ทีสุด ซึงจะเป็ นส่วนช่วยในการขายและดําเนินธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ งผูบ้ ริ โภคทําการค้นหาการซื อ การใช้
การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ งคาดว่าจะสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคนันๆ
หรื อ หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที เกี ยวข้องกับการซือ
และการใช้สินค้า
ทัศนคติของผู้บริโภค หมายถึง ความคิด การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อการทําประกันชี วิต
ทังผูท้ ี เคยทําและไม่เคยทําประกันชีวิตมาก่ อน ซึ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิ ตธนาคาร
ออมสิน
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิ ตธนาคารออมสิ น
ซึงผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุด

บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจ ัยเรื อง พฤติ กรรมและความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดและ
ทัศนคติการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง และได้นาํ เสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี
1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2. แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดเกียวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
4. ข้อมูลเกียวกับสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารออมสิน
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes)
1.1 ความหมายของส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมการตลาดเป็ นตัว แปรทีสามารถควบคุ มได้ทางการตลาด หมายถึง
การสนองความต้องการเป็ นตัวแปรทีสามารถควบคุม และสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้พึง
พอใจ (Kotler, 2003:16)
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นงานการตลาด
ในปัจจัยทีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดทีเหมาะสมใน
การวางกลยุทธ์ทางการตลาด (สุดาดวง เรื องรุ จิระ, 2543:29)
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จ จัยที สามารถควบคุ มได้ ปรั บปรุ งให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพือทําให้กิจการอยูร่ อด อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นเครื องมือทางการตลาดที ใช้
เพือสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค (กุลวดี คูหะโรจนานนท์, 2545:16)
1.2 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ทฤษฎี ส่ว นประสมการตลาด ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เพือให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาด คือ เกิดความพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึงมีองค์ประกอบอยู่
4 ด้าน (4Ps) คื อ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี (สุพรรณี อินทร์ แก้ว, 2551:106-108)
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1.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ งทีเสนอขายโดยธุร กิจ เพือสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคทําให้เกิ ดความพึงพอใจ (Kottler, 1997 ; อ้างถึงใน สมใจ เสนาชู , 2549)
ผลิตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์สามารถทําให้บริ การทีผูบ้ ริ โภคได้รับ
ความแตกต่างจากคู่แข่งและเป็ นการเพิมคุณค่ าในทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคได้ถึงแม้ว่าในบางครั งการ
เพิมคุณค่านันเป็ นเพียงในแง่ของความพอใจ ในแง่ของอารมณ์หรื อจิตใจเท่านัน การเพิมคุณค่าอย่าง
หนึงคือ การสร้างตรายีห้อให้มีชือเสียง ทําให้สามารถตังราคาในระดับสูงได้ และผูบ้ ริ โภคเกิดความ
มันใจในคุณภาพของบริ การทีมีรูปแบบเดียวกัน
1.2.2 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่ าผลิต ภัณ ฑ์ในรู ปตัว เงิ น เช่น อัตราดอกเบี ย
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีบริ ษทั เรี ยกเก็บ เป็ นต้น ราคาเป็ นปั จจัยหนึ งทีก่อให้เกิดรายได้ มีความสําคัญ
ต่อการรับรู้ในคุณค่าของบริ การทีนําเสนอ มีผลต่อการรับรู้ในคุณภาพ และมีบทบาทต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริ การ ราคาจะกําหนดอย่างไรขึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและการแข่งขันในการตัง
ราคาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอืนๆ การตัดสินใจด้านราคาขึนอยู่กบั ปั จจัยทังภายในและ
ภายนอกองค์ก ร เช่น เป้ าหมายขององค์กร สภาพการแข่งขัน ตําแหน่ งทางการตลาด และความ
ยืดหยุน่ ของอุปสงค์ เป็ นต้น
1.2.3 สถานทีหรื อการจัดจําหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้าง
ของช่องทางซึงประกอบด้วย สถาบันกิจกรรมใช้เพือเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การ
ไปยังตลาด เนื องจากการบริ การเก็บรักษาไว้ไม่ได้ การผลิตและการบริ โภคเกิดขึนพร้ อมกัน ดังนัน
สถานที จึงเกี ยวข้องกับบรรยากาศ สิ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การให้แก่ผบู้ ริ โภค มีผลต่อการ
รับรู้ของผูบ้ ริ โภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนําเสนอสถานทีทีให้บริ การสําคัญมากน้อย
เพียงใดนันขึนอยูก่ บั ประเภทของการบริ การและระดับของการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
กับผูบ้ ริ โภค หากผูบ้ ริ โภคเดินทางไปรับบริ การทีสถานทีของผูใ้ ห้บริ การ ทําเลทีตังจะมีความสําคัญ
มาก แต่หากผูใ้ ห้บริ การเดินทางไปให้บริ การแก่ผบู้ ริ โภค ทํา เลทีตังจะมีความสําคัญลดลง (สมใจ
เสนาชู, 2549:34)
1.2.4 การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หรื อการสื อสารการตลาด (marketing
Communication) เป็ นเครื องมือทีองค์กรธุรกิจใช้เพือการสื อสารข้อมูลข่าวสารเกียวกับธุรกิจ และ
ผลิตภัณฑ์ไปยังผูร้ ับสาร เพือสร้างความเข้าใจ และจูงใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการผลิตภัณ ฑ์
โดยทีการส่งเสริ มการตลาดจะมีลกั ษณะเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานทางการตลาด
ของธุรกิจ ปั จจัยการสื อสารการตลาดทีสําคัญ มีดงั นี
1.2.4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรู ปแบบในการสื อสาร โดย
ไม่ใช้บุคคล มีวตั ถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเกียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริ การ
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1.2.4.2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation)
ปกติมุ่งเน้นการสือสารข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับธุรกิจเป็ นหลัก การให้ข่าวเป็ นรู ปแบบหนึ งของ
การประชาสัมพันธ์
1.2.4.3 การขายโดยใช้บุคคล (Personal selling) เป็ นการติดต่อสือสารกัน
แบบตัวต่อตัว โดยผูข้ ายจะพยายามทําการชักจูงผูบ้ ริ โภคให้ซือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
1.2.4.4 การส่ งเสริ มการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมทาง
การตลาดในลักษณะทีเป็ นการมอบสิงจูงใจพิเศษเพือให้ซือผลิตภัณฑ์ และกระตุน้ การขายให้เกิดขึน
ทันทีทนั ใดจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อผูข้ าย (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2549)
สรุ ปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือเครื องมือเพือใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ดังนัน การรู ้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะสามารถทําให้องค์กรวางกลยุทธ์ใน
การตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการเพือจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าและบริ การขององค์กร
อย่างต่ อเนื อง อี กทังการสร้ างความแตกต่ างในบริ การให้เหนื อกว่าคู่แข่งขัน ตลอดจนการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยเลือกใช้สือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ปั จจัยต่างๆ ดังทีกล่าว
มานันล้วนมีผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจทังสิน การศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนีทําให้ได้ตวั
แปรในการศึกษาในด้านส่วนประสมทางการตลาดและนําไปกําหนดข้อคําถามในแบบสอบถามต่อไป
2. แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ งทีนักการตลาดและนักโฆษณาจําเป็ นต้อง
ทําการศึกษาอย่างจริ งจังเพราะความสนใจหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
วางแผนรณรงค์เพือการขายและการโฆษณา
2. ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การ
กระทําของบุ คคลใดบุ คคลหนึ งซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ซึงรวมถึง
กระบวนการตัดสิ น ใจที เกิ ด ขึ นก่ อนนั นหมายถึ งลักษณะทางพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคในขณะใด
ขณะหนึ งผูบ้ ริ โภคสิ นค้านันจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาทีมีส่วนสร้างสมและขัดเกลา
ทัศนคติและค่านิยม
ศิริ วรรณ เสรี รั ตน์และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึงเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึงการใช้สินค้า
และบริ การทังนี หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลทีเกียวกับการซื อและการ
ใช้สินค้าการศึกษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นวิธีการศึกษาทีแต่ ละบุคคลทําการตัดสิ นใจที จะใช้
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ทรัพยากร เช่น เวลาบุคลากรและอืนๆเกียวกับการบริ โภคสินค้า ซึงนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าทีเขา
จะเสนอนันใครคือผูบ้ ริ โภค (Who) ผูบ้ ริ โภคซื ออะไร (What) ทําไมจึงซื อ (Why) ซื ออย่างไร (How)
ซือเมือไร (When) ซือทีไหน (Where) ซือและใช้บ่อยครังเพียงใด (How often) รวมทังการศึกษาว่าใครมี
อิทธิพลต่อการซือเพือค้นหาคําตอบ 7 ประการเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า การกระทําของ
บุคคลใดบุ คคลหนึ งซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึงสิ นค้าและบริ การทังนี
หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึงมีมาอยูก่ ่อนแล้วและมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา
สมจิตร ล้วนจําเริ ญ ( ) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การ
กระทําของแต่ละบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและหรื อบริ การทางเศรษฐกิจ
รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจทีเกิดขึนก่อน ทีเป็ นตัวกําหนดให้เกิดการกระทําต่างๆ ขึน
เสาวภา มีถาวรกุลและคณะ (2548) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) หมายถึง กิจกรรมทีบุคคลต้องเอาใจใส่ ในเมือได้ทาํ การเลือก การซือและการใช้ผลิตภัณฑ์ที
สนองความพอใจ และความต้องการ กิจกรรมเหล่านี จะเกี ยวข้องกับกระบวนการภายในจิ ตใจและ
อารมณ์
ชิฟแมน และคานุ ค (Schiffman & Kanuk, 1994) ได้ให้ความหมายของคําว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior ) หมายถึง พฤติกรรมซึงทําการค้นหา (Searching) การซือ
(Purchasing ) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และ การใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และ
การบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง หรื อหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ
. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้
. เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่าการทําให้
ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ
เลาดอนและบิตตา (Loudon & Bitta, 1998) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพทีบุคคลเข้าไปเกียวข้องเมือมีการประเมินการได้มาซึง
สินค้าและบริ การ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของ
บุ ค คลใดบุ คคลหนึ งซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับการจัด หาและการใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ ทังนี หมายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสินใจซึงเกิดขึนก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา
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เบล (Belch & Belch, 1993) กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการ
และกิ จกรรมต่ างๆทีบุคคลเข้าไปมีส่วนเกียวข้องในการเสาะแสวงหา การเลื อกการซือ การใช้ การ
ประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑ์และบริ การหลังการใช้เพือสนองความต้องการและความปรารถนา
อยากได้ให้ได้รับความพอใจ
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที
ทําให้เกิ ดการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ มต้นจากการทีเกิ ดสิ งกระตุน้ (Stimulus) ทีทําให้เกิด
ความต้องการสิ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ือ (Buyer’s Black Box) ซึงเปรี ยบเสมือน
กล่องดําทีผูผ้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ความรู้สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ื อที จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่างๆ ของผูซ้ ือแม้จะมีการตอบสนองของผูซ้ ือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผูซ้ ือ (Buyer’s
Purchase Decision)
2.2 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
ไม่ว่าผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นตลาดผูบ้ ริ โภคหรื อตลาดอุตสาหกรรม ก่อนทีผูบ้ ริ โภคจะทํา
การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์นนจะมี
ั
ปัจจัยและขันตอนทีใช้พิจารณาอย่างเป็ นลําดับและมีความซับซ้อน
แตกต่างกันตามเงื อนไขของผูบ้ ริ โภคและจุดมุ่งหมายในการซือดังแสดงรู ปแบบของพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคพืนฐาน รู ปแบบของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพืนฐานมีส่วนประกอบ 3 ส่วน
2.2.1 สิ งเร้ า (Stimulus) คื อ วัต ถุสิงของเหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ การเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอืน ตลอดจนการเปลียนแปลงทางกายภาพของบุคคลทีจะทําหน้าทีกระตุน้ ให้
บุคคลรับรู้เรี ยนรู้หรื อแสดงออกซึงพฤติกรรมตอบสนองภายใต้สภาวการณ์ใดตามสภาพการณ์หนึ ง
ในแง่พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะแบ่งสิ งเร้าต่อผูบ้ ริ โภคเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
2.2.2.1 สิ งเร้ าภายใน (Internal Stimulus) คื อ สิ งเร้ าที เกิ ดจากความ
ต้องการทางกายภาพ สิ งเร้ าภายในนี จะเป็ นปั จ จัย ที กระตุ ้น ให้ผบู้ ริ โ ภคได้เรี ย นรู้ มากขึ น การ
ตอบสนองสิ งเร้าภายในจะมีอิทธิพลลดลงโดยมีกรอบและเงือนไขทางสังคมเป็ นสิงกําหนดขอบเขต
การแสดงพฤติกรรมการตอบสนองมากขึน
2.2.2.2 สิ งเร้าภายนอก (External Stimulus) คือ สิ งเร้าที เกิดจากสภาวะ
แวดล้อมทีมีผลกระตุน้ ต่ อประสาทสัมผัสทัง 5 ด้านได้แก่ หู ตา คอ จมูก และการสัมผัส ซึงสิ งเร้า
ภายนอกนีมักเกิดจากการดําเนินกลยุทธ์การตลาดของกิจการในด้านผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจําหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาดรวมทังอาจเกิดจากสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายทีจะมีอิทธิพล
ต่อการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ โภคตามสภาวะแวดล้อมนัน
2.2.2 สภาวะจิตใจและความรู้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค “ กล่องดํา ” (Black Box)
โดยปกติ แล้ว ผูบ้ ริ หารงานขายและนัก การตลาดมัก ไม่เข้าใจในจิ ตใจและความรู้ สึก นึ กคิ ด ของ
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ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนทุกๆ อย่างว่าผูบ้ ริ โภคต้องการผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไร ทําให้มีการเปรี ยบสภาวะ
จิตใจและความรู้ สึก นึ ก คิ ด ของผูบ้ ริ โ ภคว่าเป็ นกล่องดํา ซึ งแสดงให้เห็ น เชิ งเปรี ยบเที ยบจิ ต ใจ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นกล่องซึงยากทีจะเข้าใจอย่างแน่ ชัด คือ มีสีด าํ แต่ อย่างไรก็ตามนัก การตลาดจะต้อง
พยายามเข้าใจกล่องดํานี ดังนัน นักการตลาดจึงต้องคาดการณ์ว่ากล่องดํานันบรรจุอะไรไว้บา้ ง เพือ
จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ทีจะสนองความต้องการสภาวะจิ ตใจและความรู้สึกนึกของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
แท้จริ ง จึงสามารถแสดงข้อพิจารณาและประเภทของผลิตภัณฑ์ตามกล่องดําของผูบ้ ริ โภค
2.2.3 พฤติกรรมการตอบสนองเป็ นการแสดงออกของผูบ้ ริ โภคเพือตอบสนอง
สิงเร้าและสภาวะจิตใจและความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคเพือตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ประเภทผลิต ภัณ ฑ์จ าํ นวนหรื อปริ มาณเลือกตราสิ น ค้าพิจารณาด้านราคาด้านการเลือกร้ านค้า
ตลอดจนพิจารณาเกียวกับจํานวน (คน) และวิธีการซือด้วย ดังนัน หากผูบ้ ริ โภคมาถึงขันตอนนี
นักการตลาดจึงมีหน้าทีอํานวยความสะดวกและให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับปั จจัยทีต้องพิจารณาดัง
ข้างต้น เพือทําให้ผบู ้ ริ โภคบรรลุกระบวนการตัดสินใจซือได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทีสุด
2.3 การวิเคราะห์ ปัจจัยทีเกียวกับผู้บริโภค
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าสิ งทีมีค่าของกิจการและนักการตลาดก็คือ ผูบ้ ริ โภค ดังนัน
นักการตลาดจะต้องทุ่มเทความพยายามทีจะศึกษาและเข้าใจผูบ้ ริ โภคให้มากทีสุด โดยเฉพาะอย่างยิงใน
เรื องความรู้สึก ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติ ความเชือ ซึงผูบ้ ริ โภคแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มย่อม
มีความแตกต่างกันและความแตกต่างกันนี จะเปลียนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมภายนอกและกาลเวลา
บางครังนักการตลาดบางคนไม่ได้ให้ความสนใจหรื อให้ความสนใจน้อยเกินไปต่อความแตกต่ างของ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะต้องดําเนินการขายแบบเดียวกันกับผูบ้ ริ โภคมุ่งหวังทุกรายและไม่ดดั แปลง
หรื อปรับปรุ งวิธีการขายของตนให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคมุ่งหวังแต่ละรายซึงการดําเนินการขายดังกล่าว
อาจทําให้นกั การตลาดประสบผลสําเร็ จในการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทเท่านัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทีใช้
เป็ นประจําหรื อผลิตภัณฑ์สะดวกซือ
สําหรั บนักการตลาดที มีพลังขยันขัน แข็ง รั กความก้าวหน้าอย่ างแท้จริ งจะไม่
ดําเนิ นการขายแบบเดิมเหมือนกันกับทุกๆ สถานการณ์ แต่นักการตลาดจะดัดแปลงวิธีการขายให้
สอดคล้องกับความรู ้สึกความต้องการและปั จจัยอืนๆ ที ประกอบและแวดล้อมผูบ้ ริ โภคอยู่นนั คือจะ
วิเคราะห์ปัจจัยเกียวกับผูบ้ ริ โภคทีมีผลต่อการตลาดเองก่อนทีจะพิจารณาปั จ จัยเกียวกับผูบ้ ริ โภคนัน
นักการตลาดควรต้องวิเคราะห์สถานการณ์พืนฐานในการขายเพือประเมินสถานการณ์การตลาดในครัง
นันๆ 6 ด้านหรื อเรี ยกว่าการวิเคราะห์ตลาด 6 โอ ดังนี
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2.3.1 ใครคือผูท้ ีอยู่ในตลาด (Occupants) หมายถึง ใครเป็ นผูบ้ ริ โภคในตลาด
ผูบ้ ริ โภคหรื ออยูใ่ นอุตสาหกรรมทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายซึงมีรสนิยมแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าทีการงาน ตลอดจนการมีอาํ นาจในการตัดสินใจเป็ นต้น
2.3.2 อะไรคือผลิตภัณฑ์ทีตลาดต้องการ (Objects) หมายถึงประเภทและชนิ ด
ของผลิตภัณฑ์ทีมีเสนอขายอยูใ่ นตลาดและผลิตภัณฑ์ทีนักการตลาดต้องการเสนอขายนันคื ออะไร
มีการใช้หรื อการบริ โภคอย่างไร
2.3.3 เมือใดที ตลาดจะซือ (Occasions) หมายถึง โอกาสและจํานวน (คน) ใน
การซือผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายซึงขึนกับเงือนไขความจําเป็ นของผูบ้ ริ โภคในด้านภาวะ
เศรษฐกิจเทศกาลและอืนๆ ช่วงเวลาการตัดสิ นใจก็อาจเป็ นข้อพิจารณาสําคัญทีนักการตลาดต้อง
พิจารณาด้วยเพราะหากผูบ้ ริ โภคมุ่งหวังใช้เวลาตัดสินใจซือนานอาจเกิดผลเสียได้
2.3.4 ใครบ้างทีมีส่วนร่ วมในการซือ (Organization) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ
2.3.4.1 ผูร้ ิ เริ ม (Initiator) เป็ นผูท้ ีตระหนักในปั ญหาและมีความต้องการ
โดยเสนอแนวความคิดในการซือผลิตภัณฑ์
2.3.4.2 ผูม้ ีอิทธิพล (Influencer) เป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจหรื อเป็ นผูม้ ีหน้าทีบอก
หรื อชักจูงผูอ้ ืนให้มีการซือ
2.3.4.3 ผูร้ วบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information Gatherer) เป็ นบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลทีทําหน้าทีรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลิตภัณฑ์และการซือให้เป็ นระบบเพือให้ง่าย
และเกิดความสะดวกในการนํามาใช้พิจารณาภายหลังต่อไป
2.3.4.4 ผูต้ ดั สิ นใจ (Decision Maker of Decider) เป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจอย่าง
แท้จริ งในการตัดสิ นใจซือซึงอาจเป็ นบุคคลเดี ยวกันกับ 3 บุคคลข้างต้นก็ได้ผตู้ ดั สิ นใจนี มักเป็ นผู้
พิจารณาก่อนซือเป็ นขันตอนสุ ดท้ายและมักเป็ นผูท้ ีประเมินทางเลือกของการซือทังหมดก่อน
2.3.4.5 ผูซ้ ือ (Buyer or Purchaser) เป็ นผูท้ ี แสดงพฤติกรรมการซือคือ
จ่ายเงินซือผลิตภัณฑ์จากร้านค้าจากนักการตลาดในสถานการณ์การขายทัวไปมักพบว่าผูต้ ดั สิ นใจ
กับผูซ้ ือเป็ นบุคคลเดียวกันแต่ ก็มีบางกรณี อาจเป็ นต่างบุคคลกันก็ได้ เช่น ในการซือเครื องซักผ้าผู้
ตัดสิ นใจมักเป็ นแม่บา้ นในขณะทีผูซ้ ือหรื อผูจ้ ่ายเงินมักเป็ นพ่อบ้าน เป็ นต้น
2.3.4.6 ผูใ้ ช้ (User) เป็ นผูท้ ี นําผลิ ต ภัณ ฑ์นันไปใช้ตามจุ ด ประสงค์
ในทางปฏิ บตั ิ แล้ว ผูบ้ ริ โภคอาจสวมบทบาททัง 6 บทบาทหรื อมีเพียงบทบาทเดี ยวก็ได้ โดยมี
บทบาทเป็ นผูร้ ิ เริ มผูม้ ีอิทธิ พลผูร้ วบรวมข้อมูลข่ าวสารผูต้ ัดสิ น ใจผูซ้ ื อและเป็ นผูใ้ ช้ดว้ ยสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนันอาจซับซ้อนและแตกต่างไปตามประเภทผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผูร้ วบรวม
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ข้อมูลข่าวสารและผูต้ ัด สิ น ใจจะเป็ นผูท้ ี มีค วามสําคัญต่อนัก การตลาดที เสนอขายเพราะเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องและมีอิทธิพลต่อการซือโดยตรงในขณะทีผูใ้ ช้มกั จะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซือ
2.3.5 ทําไมตลาดจึ งซือ (Objectives) เป็ นการพิจารณาถึงวัต ถุประสงค์หรื อ
จุดมุ่งหมายของการบริ โภคผลิตภัณฑ์เช่นผูบ้ ริ โภคในตลาดผูบ้ ริ โภคซื อผลิตภัณฑ์ไปให้ครอบครัว
ใช้หรื อใช้ส่วนตัวแต่ผบู ้ ริ โภคในตลาดอุตสาหกรรมซือผลิตภัณฑ์ไปผลิตหรื อขายต่อ เป็ นต้น
2.3.6 ขันตอนการซืออย่างไร (Operations) เป็ นการพิจารณาสาเหตุและปั จจัยที
มีผลต่อการซือทังจากภายในและภายนอกผูบ้ ริ โภคกระบวนการตัดสินใจซือของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
2. การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภค
การศึกษาเกี ยวกับผูบ้ ริ โภคการเรี ยนรู้ ถึงการแบ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจึ งเป็ น
สิ งจําเป็ นทีจะช่วยให้ขอบเขตของการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนันแคบเข้ามา เพราะสิ นค้า
แต่ละชนิดจะมีกลุ่มผูใ้ ช้เฉพาะกลุ่มทีแตกต่างกันไป การศึกษาลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้ าหมายเพื อ
นํามาวางแผนด้านการสือสารเกียวกับสินค้าจึงเป็ นทางลัดสู่ความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจโดยการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคทางการตลาดและการโฆษณานันแบ่งเป็ น 3 ลักษณะดังนี (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2545)
2.4.1 การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูบ้ ริ โภคเป็ น
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามลักษณะทางด้านทะเบียนภูมิหลัง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ อาชีพ
สถานภาพทางครอบครัว ซึงจะเป็ นการอ้างอิงตัวเลขสถิติดา้ นประชากรศาสตร์ อันจะทําให้ง่ายต่อ
การศึกษาถึงลักษณะการใช้สินค้าของแต่ละกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามลักษณะทางด้านทะเบียนภูมิหลังนี จะ
ทําให้ทราบถึงความต้องการซือหรื อใช้สินค้าแต่ละประเภทของแต่ละกลุ่มอย่างกว้างๆว่าโดยทัวไป
แล้วบุคคลในช่วงอายุ ระดับการศึกษา เพศระดับรายได้แต่ ละระดับนันมีพืนฐานความต้องการใช้
สิ นค้าประเภทใดซึงทําให้นักการตลาดและนัก โฆษณาสามารถมองเห็นกลุ่มผูบ้ ริ โภคของตนได้
ชัดเจนขึน
การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมอาจแบ่งได้
อีกลักษณะหนึงคือแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ซึงเป็ นการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคตามอาณาเขตทีอยูอ่ าศัยนันเองทังนี เพราะคนทีอยู่ต่างถินกันนันยิงเป็ นท้องถินทีห่ างไกล
กันมากๆความต้องการสินค้าก็แตกต่างกันด้วยเช่นเกษตรกรตามชนบทมีความต้องการซือรถกระบะ
มากกว่ารถเก๋ งในขณะทีกลุ่มคนที ทํางานในสํานักงานที อยู่ในเขตเมืองหลวงมักต้องการซื อรถเก๋ ง
มากกว่าเกษตรกรตามชนบท
2.4.2 การแบ่ งกลุ่มผูบ้ ริ โ ภคตามลักษณะทางด้านจิต วิทยาและสังคมในด้าน
การตลาดและการโฆษณาได้มีการจัดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายตามลักษณะทางจิตวิทยาและสังคม
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ออกเป็ นกลุ่มคนรวยทีสุดจนถึงจนทีสุ ดซึงนักการตลาดและนักโฆษณาเชือว่าบุคคลในกลุ่มต่างๆ
เหล่านี จะมีพฤติกรรมและความต้องการทางด้านจิตวิทยาในด้านการใช้สินค้าทีแตกต่างกันไปเช่น
คนทีมีฐานะดีจะมีความต้องการทางด้านจิตวิทยาเป็ นเกณฑ์ทีใช้ในการบริ โภคมากกว่าคนทีอยู่ใน
ระดับตําสุดในด้านการโฆษณานันจะแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเป็ น 5 กลุ่ม คือ
2.4.2.1 กลุ่มคนรวยทีสุ ด (Upper Class) นักโฆษณาจัดไว้เป็ นกลุ่ม A
เป็ นกลุ่มอัครมหาเศรษฐีทงเก่
ั าและใหม่ คนกลุ่มนี จะมีการบริ โภคสิ นค้าแพง หรู หราฟุ่ มเฟื อยจาก
ต่างประเทศ เพราะมีกาํ ลังซือสิ นค้าทีสูงมากรวมทังมีความเป็ นอยู่หรู หราอยู่ในสังคมชันสูงซึ งจะมี
อยูน่ อ้ ยในสังคม
2.4.2.2 กลุ่มคนทีมีฐานะดี (Upper Middle Class) เป็ นกลุ่มผูม้ ีอนั จะกินมี
เงินทองทรัพย์สมบัติพอสมควร สามารถซือสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยใช้ได้บา้ ง นักโฆษณาจัดกลุ่มนี ไว้เป็ น
กลุ่ม B คนกลุ่มนี จะสร้างตัวจากความสามารถหรื อพวกทีมีอาชีพทีมีรายได้ดี มีความพอใจทีจะซือ
สินค้าทีแสดงออกถึงรสนิยมและความเป็ นอยูท่ ีดีของตน
2.4.2.3 กลุ่มคนทีมีฐานะปานกลาง (Lower Middle Class) หรื อกลุ่ม C
เป็ นกลุ่มคนทีอยูใ่ นระดับพอมีพอกิน เลียงครอบครัวได้ ไม่เป็ นหนีสิ นมีเงินเหลือเก็บบ้างเป็ นพวกที
อยูใ่ นระดับสร้างเนือสร้างตัวสามารถซือเครื องอํานวยความสุ ขได้พอควร บางส่วนก็อยูใ่ นระดับซือ
สินค้าเงินผ่อนคนกลุ่มนีจะมีความพอใจทีจะซือสินค้าในระดับปานกลางและให้ความสําคัญในเรื อง
ความคุม้ ค่าของเงินทีใช้ในการซือสินค้าใดๆ เป็ นอย่างมาก
2.4.2.4 กลุ่มทีมีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง (Upper Lower) หรื อเรี ยกว่ากลุ่ม
D เป็ นกลุ่มที มีขนาดค่ อนข้างใหญ่ ในประเทศไทยคนกลุ่มนี จะมีรายได้น้อย แต่ ถา้ ขยัน ขัน แข็ง
ทํางานพิเศษก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บบ้าง สามารถซือสินค้าระดับคุณภาพปานกลางถึงตําและราคาถูก
2.4.2.5 กลุ่มพวกทีมีรายได้น้อยมาก (Lower Lower) หรื อกลุ่ม E เป็ น
พวกทีมีรายได้นอ้ ยและไม่แน่ นอน กลุ่มนี จะมีกาํ ลังซื อน้อยสิ นค้าที ขายต่อคนกลุ่มนี จะมีลกั ษณะ
พิเศษคือ จะเน้นทีปริ มาณมาก และราคาถูกเป็ นหลัก คนกลุ่มนีจะเป็ นกลุ่มทีใหญ่ทีสุดในประเทศ
การแบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาสังคมนีจึงมีประโยชน์มากเพราะเมือเรา
สามารถศึก ษาลึก ซึงถึงความต้องการด้านจิ ตวิทยาและสถานภาพทางสังคมของผูบ้ ริ โ ภคซึ งจะ
สามารถใช้สิงทีได้จากการศึกษานี มาเป็ นเครื องมือในการตอบสนองและจูงใจให้ผบู้ ริ โภคสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ต่อไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี
จากความหมายของพฤติกรรมทีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุ ปได้ว่าพฤติกรรมหมายถึงการ
กระทําหรื อการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆทังทีสามารถสังเกตได้และสังเกตไม่ได้เช่นการ
เดิน ความสนใจ ความชอบ เป็ นต้นในงานวิจยั นี ได้แก่การแสดงออกของสตรี วยั ทํางานเกียวกับการซือ
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นิ ตยสารสตรี ในเรื องความถีในการซือความถีในการอ่าน เวลาทีใช้ในการอ่านต่ อครั ง จํานวนนิ ตยสาร
สตรี ทีซือต่อครังตราสิ นค้าทีซือ เป็ นต้น การศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนี ทําให้ได้ตวั แปรใน
การศึกษาในด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและนําไปกําหนดข้อคําถามในแบบสอบถามต่อไป
3. แนวคิดเกียวกับทัศนคติของผู้บริโภค
ทัศนคติ หมายถึ ง ความพึงพอใจ ความชอบ หรื อความเชื อมันเกี ยวกับสิ งใดสิ งหนึ ง
ความคิด ความรู้สึก หรื อพฤติกรรม ตลอดจนแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม
John R.G. Jenkins (1972:41) กล่าวว่า ทัศนคติ มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่ วน คือ ส่ วนแรก
เรี ยกว่าความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) ส่วนทีสองเรี ยกว่าความชอบ (Affective) และส่วนทีสามเรี ยกว่า
ความตังใจก่อพฤติกรรม (Behavioral)
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค จะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซือสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคและ
ประสบการณ์จากการซือสิ นค้าดังกล่าวก็จะมีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคหรื อกล่าวได้ว่า การตัดสิ นใจ
เลือกซือสินค้านันมีพืนฐานมาจากทัศนคติของผูบ้ ริ โภค แต่ละคนและทัศนคติต่างๆก็อาจจะก่อตัวหรื อ
เกิดขึนในขณะทีทําการซือนันด้วยก็ได้
3.1 ลักษณะของทัศนคติ
3.1.1 ทัศ นคติ ต ้องมีต่ อสิ งใดสิ งหนึ งเสมอ กล่าวคื อ “สิ งใดสิ งหนึ ง” อาจจะ
ไม่ใช่วตั ถุเสมอ อาจเป็ นทังสิงทีเป็ นนามธรรมและรู ปธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า บริ การ ความเป็ นเจ้าของ การใช้ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา ราคา สือกลาง หรื อผูค้ า้ ปลีก จะเห็น
ได้ว่าผูบ้ ริ โภคไม่สามารถมีทศั นคติได้ถา้ ขาด “สิ งใดสิ งหนึ ง” ทีผูบ้ ริ โภคเกิดความรู้สึกต่อสิงนันๆ
3.1.2 ทัศนคติมีความโน้มเอียงทีเกิด จากการเรี ยนรู้ ทัศนคติ มีก ารเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรงทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลทีได้จากคนอืน การเปิ ดรับการสือสาร และรู ปแบบ
หลากหลายทางการตลาด การตลาดขายตรง
3.1.3 ทัศนคติมีลกั ษณะทีมันคงไม่ค่อยเปลียนแปลงภายหลังจากทีทัศนคติได้
ก่อตัวขึนมาแล้ว ทัศนคติดงั กล่าวจะไม่เป็ นภาวะทีเกิดขึน เป็ นการชัวคราวหากแต่จะมีความมันคง
ถาวรตามสมควร และไม่เปลียนแปลงในทันทีทนั ดีได้รับการกระตุน้ ทีแตกต่างไป เพราะทัศนคติที
ก่อตัวขึนนันจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุ ปจัดระเบียบเป็ นความเชือ ดังนันการ
เปลียนแปลงก็ยอ่ มต้องใช้เวลาเพือปรับตามกระบวนการด้วย
3.1.4 ทัศ นคติ เกิ ด ขึ นในแต่ ล ะสถานการณ์ หมายถึง เหตุ ก ารณ์ หรื อสภาวะ
แวดล้อ ม ณ เวลาใดเวลาหนึ ง ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งทัศ นคติ ก ับ พฤติ ก รรม
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สถานการณ์ เฉพาะอย่างอาจเป็ นสาเหตุ ให้ผบู้ ริ โ ภคมีพฤติ ก รรมที ไม่สอดคล้องกับทัศนคติ ไ ด้
องค์ประกอบทัศนคติ แบ่งออกได้ 3 ส่วน
3.1.4.1 องค์ประกอบเกี ยวกับความรู้ ค วามเข้าใจ เป็ นส่ ว นที แสดงถึ ง
ความรู้ การรับรู้ และความเชือ ทีผูบ้ ริ โภคมีต่อความคิด ส่วนความเข้าใจเป็ นส่วนประกอบแรก ซึงก็
คือความรู้และการรับรู้ทีได้รับการผสมกับประสบการณ์และข้อมูลทีเกียวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล
ความรู ้และผลกระทบต่อการรับรู ้นีจะกําหนดความเชือถือซึงหมายถึงสภาพจิตใจทีสะท้อนความรู้
เฉพาะอย่างของบุคคลและการประเมินเกียวกับความคิดต่อสิงใดสิงหนึ ง
3.1.4.2 องค์ประกอบเกี ยวกับความชอบ เป็ นส่ วนทีสะท้อนถึงอารมณ์
หรื อความรู ้ สึ ก ของผูบ้ ริ โภคที มี ต่ อ ความคิ ด หรื อ สิ งใดสิ งหนึ ง สภาพอารมณ์ จ ะสามารถเพิ ม
ประสบการณ์ ดา้ นบวกหรื อด้า นลบของผูบ้ ริ โภค ซึ งประสบการณ์จ ะมีผลกระทบด้านจิต ใจ วิธี
ปฏิบตั ิทีใช้วดั ผลอาศัยเกณฑ์การให้คะแนนความพึงใจหรื อไม่พงพอใจ
ึ
ดีหรื อไม่ดี เห็นด้วยหรื อไม่
เห็นด้วย ซึงความรู ้สึกนี เมือเกิดขึนแล้วจะเปลียนแปลงได้ยากมาก ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งต่างๆ
ซึงจะสามารถเปลียนแปลงได้ง่ายกว่าถ้ามีเหตุผลเพียงพอ
3.1.4.3 องค์ป ระกอบเกี ยวกับ ความตั งใจก่ อ พฤติ ก รรม เป็ นส่ ว นที
สะท้อนถึงความน่าจะเป็ นหรื อแนวโน้มทีจะก่อปฏิกิริยาหรื อความตังใจก่อพฤติกรรมด้วยวิธีใดวิธี
หนึงต่อทัศนคติทีมีต่อสิงใดสิ งหนึง คือพร้อมทีจะสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือหรื อในทางทําลาย
ขัดขวาง ต่อสู้ เป็ นต้น (John R.G. Jenkins 1972:42)
3.2 ประเภทของทัศนคติ
ศุภร เสรี รัตน์ (2545:173) กล่าวไว้ว่า คําว่า ความเชือ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความ
โอนเอียง และความมีอคติ มักถูกนํามาใช้อธิบายเกียวกับทัศนคติ ในขณะทีทัศนคติคือความโน้มเอียง
ใดๆที บุคคลมีต่อสิ งใดสิ งหนึ ง ฉะนัน ดังข้างต้นนันจึ งเป็ นประเภทหนึ งของทัศนคติ อย่างไรก็ตาม
ทัศนคติจะประกอบด้วยกระบวนการความเข้าใจ เช่น ความคิดและความทรงจํากับกระบวนการการจูงใจ
ซึ งเกี ยวข้องกับอารมณ์และการพยายามให้ได้มาซึงสิ งใดๆ การกําหนดความแตกต่ างทีสําคัญของ
ทัศนคติจะเป็ นเรื องเกียวกับระยะเวลาและความเข้มข้นของทัศนคติ ฉะนันประเภทของทัศนคติจึงได้แก่
ความเชือ ความคิดเห็น ความรู ้สึก ความโอนเอียง และความมีอคติ โดยมีรายละเอียดดังนี
ความเชือ หมายถึง ความโอนเอียงทีไม่ได้อยูบ่ นพืนฐานของความแน่นอน ซึงความ
คิดเห็นนันอาจเป็ นข้อเท็จจริ งบางอย่างก็ได้ แต่ขอ้ เท็จจริ งนันเป็ นเพียงข้อสรุ ปของคําแนะนําทีผูบ้ ริ โภค
แสดงออก ความคิดเห็นมักจะเกียวข้องกับคําถามในปัจจุบนั และง่ายทีจะเปลียนแปลงต่อไป
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ความคิดเห็น หมายถึง ความโน้มเอียงทีไม่ได้อยู่บนพืนฐานของความแน่ นอน ซึง
ความคิ ดเห็ นนันอาจเป็ นข้อเท็จจริ งบางอย่างก็ได้ แต่ข ้อเท็ จนันเป็ นเพียงข้อสรุ ปของคําแนะนําที
ผูบ้ ริ โภคแสดงออก ความคิดเห็นมักจะเกียวข้องกับคําถามในปัจจุบนั และง่ายทีจะเปลียนแปลงต่อไป
ความรู ้สึก หมายถึง ความโน้มเอียงซึงมีพืนฐานมาจากอารมณ์โดยธรรมชาติ โดย
อารมณ์มีลกั ษณะถาวร แต่ความรู ้สึกไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิงทีถูกสนับสนุน โดยข้อเท็จจริ งทีเกียวข้องกัน
ก็ได้
ความโอนเอียง หมายถึง รู ปแบบบางส่ วนของทัศนคติเมือผูบ้ ริ โภคอยู่ในสภาวะที
ตัดสินใจไม่ได้
ความมีอคติ หมายถึง ความเชือทางจิตใจทีทําให้เกิดอคติหรื อความเสี ยหาย ในทาง
ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ ผูบ้ ริ โภคอาจมีความรู้สึก ความคิดเห็นหรื อความเชือทีเป็ นอคติ
การก่อตัวของทัศนคติ ทัศนคติจะก่อตัวขึนมาและเปลียนแปลงไปเนื องจากปั จจัย
หลายประการ ดังนี
3.2.1 การจูงใจทางร่ างกาย ทัศ นคติ จ ะเกิ ด ขึนเมือบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ งกําลัง
ดําเนิ นการตอบสนองความต้องการ หรื อแรงผลักดันพื นฐานทางร่ างกายอยู่ตวั บุค คลดังกล่าวจะ
สร้ างทัศนคติ ทีดี ต่ อบุ ค คล หรื อสิ งของที สามารถช่ วยให้มีโ อกาสตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ และในทางตรงข้ามจะสร้างทัศนคติทีไม่ดีบุคคลหรื อสิ งของทีขัดขวางมิให้ตอบสนอง
ความต้องการได้
3.2.2 ข่าวสารข้อมูล ทัศนคติ จะมีพืนฐานมาจากชนิ ด และขนาดของข่าวสาร
ข้อมูลทีแต่ละคนได้รับมา รวมทังขึ นอยู่กบั ลักษณะของแหล่งทีมาของข่าวสารข้อมูลอีกด้วย การ
เลือกการมองเห็นและการเข้าใจปั ญหาต่างๆ ข่ าวสารข้อมูลบางส่ วนเข้ามาสู่ตวั บุคคลนันจะทําให้
บุคคลนันเก็บไปคิดและสร้างทัศนคติขึนมา
3.2.3 การเข้ามาเกี ยวข้องกับกลุ่มทัศนคติบางอย่างอาจจะมาจากกลุ่มต่างๆที
เกียวข้อง เช่น ครอบครัว กลุ่มทีไปประกอบศาสนกิจด้วยกัน กลุ่มเพือน กลุ่มเพือนร่ วมงาน และ
กลุ่มทางสังคมต่างๆ เป็ นต้น กลุ่มต่างๆเหล่านีไม่ใช่เป็ นเพียงแหล่งรวมค่านิ ยมเท่านัน แต่ยงั เป็ นการ
ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่กนั ในกลุ่ม ซึงจะทําให้เกิดการสร้ างทัศนคติขึนมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่ม
ครอบครัว และกลุ่มเพือนร่ ว มงาน ต่างเป็ นกลุ่มทีสําคัญที สุ ด ทีจะเป็ นแหล่งสร้างทัศนคติให้แก่
บุคคลทีอยูใ่ นกลุ่มได้
3.2.4 ประสบการณ์ทีมีต่อผลิตภัณฑ์ยอ่ มเป็ นส่วนสําคัญทีจะทําให้ผบู้ ริ โภคตีค่า
สิ งทีเขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นทัศนคติได้
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3.2.5 ลักษณะท่าทาง เป็ นเรื องทีมีความหมายกว้างทีสุด แต่ลกั ษณะท่าทางหลาย
ประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมทีสําคัญในการสร้างทัศนคติให้กบั บุคคลได้
3.3 วิธีการเปลียนทัศนคติของผู้บริโภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2545:188) กล่าวว่า ปัจจัยทีทําให้ทศั นคติของผูบ้ ริ โภคเปลียนแปลง
ไปมีหลายประการด้วยกัน คือ
3.3.1 การเปลียนแปลงในผลิตภัณฑ์ การเปลียนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์นันหาก
ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลการเปลียนแปลงดังกล่าว ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคก็อาจจะเกิดการเปลียนแปลง
ด้ว ย นอกจากการเปลี ยนแปลงในตัว ผลิต ภัณ ฑ์แล้ว ธุ รกิ จ ยังสามารถเปลียนแปลงการบริ ก าร
ทัศนคติ ข องพนัก งานขายหรื อ ราคาอีก ด้ว ย แต่ ก ารเปลียนแปลงที มี ประสิ ทธิ ภ าพมากคื อการ
เปลียนแปลงทางกายภาพของร้านค้าทีมีความทันสมัยกับการเปลียนบรรจุภณ
ั ฑ์
3.3.2 การเปลียนแปลงในการรั บรู้ การเปลียนแปลงทัศนคติอาจเกิดการรับรู้
ข้อมูลใหม่ เช่น การรับรู้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การเปลียนราคา การประเมิน ความคิดใหม่ของ
ผูบ้ ริ โภคทีเกียวกับตัวผลิตภัณฑ์ หรื อการเปลียนการส่งเสริ มตลาดก็สามารถทําให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ทีดีขึนได้ ประสิทธิภาพในการขายหรื อการทําแคมเปญ โฆษณาสามารถนําไปสู่การรับรู้ทีเปลียนไป
แม้ว่าการเปลียนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์หรื อร้านค้าจะเกิดขึนจริ งหรื อไม่ก็ตาม
3.3.3 การเปลียนแปลงในความเข้มแข็งของทัศนคติ ทําได้ง่ายหากทัศนคติทีมี
อยู่นันอ่อนแอ ทัศนคติ ทีอ่อนแอจะมีความไวต่อการเปลียนแปลงมากกว่าทัศนคติทีเข้มแข็ง โดย
ทัศนคติทีอ่อนแอทีสุด คือ ความรู้สึกเฉยๆ ความเข้มแข็งของทัศนคติสามารถเปลียนแปลงได้ถา้ มี
การพยายามอย่า งมี ร ะบบ โดยอาจให้เหตุ ผลหรื อการยํา ซําบ่ อ ยๆซึ งส่ งผลให้ทัศ นคติ ค่ อ ยๆ
เปลียนไปทีละเล็กทีละน้อยเมือเวลาเปลียนแปลงไป
3.3.4 การเปลี ยนแปลงในข้อ มูลที สะสมไว้ ผูบ้ ริ โ ภคมีข ้อมูลจํากัด เกี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อธุรกิจ จะมีความไวต่อการเปลียนแปลงทัศนคติมากกว่าบุคคลซึงมีขอ้ มูลสะสมไว้
มากกว่า ฉะนันเมือธุรกิจต้องการเปลียนทัศนคติของผูบ้ ริ โภคจะต้องป้ อนข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ โภคใหม่
เพือเปลียนข้อมูลเดิมทีมีอยูด่ ว้ ยรู ปแบบต่างๆ
3.3.5 การเปลียนแปลงในความสําคัญของผลิตภัณฑ์ ทัศนคติทีมีต่อผลิตภัณฑ์
จะเป็ นสิ งที มีค วามสําคัญทางด้านจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค ทัศนคติเหล่านี จะเป็ นสิ งที ผูบ้ ริ โ ภคมีก าร
สะสมข้อมูลไว้มากทีสุ ด และมีแนวโน้มทีจะเป็ นทัศนคติทีมันคง ผลิตภัณฑ์ทีมีความสําคัญน้อยกว่า
จะมีความไวต่อการเปลียนแปลงทีง่ายกว่า
3.3.6 การเปลียนแปลงในวิธีก ารติด ต่ อสื อสารใหม่ การเปลี ยนแปลงวิธีก าร
ติดต่อสือสารอาจทําให้การประเมินผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคเปลียนไป ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มยอมรับ
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ตราสิ นค้าที ทําการโฆษณาระดับชาติ เพราะเชื อว่าในการติด ต่ อสื อสารว่ามีความเป็ นจริ ง และ
ผูบ้ ริ โ ภครู้ สึก ว่าคงไม่มีใครทุ่ มเทความพยายามหรื อกําลังทรั พย์ โดยผ่านการติ ดต่ อสื อสารถ้า
ปราศจากผลิ ต ภัณ ฑ์ทีดี ธุ ร กิ จ จึ งต้อ งตระหนัก ถึง ประสิ ทธิ ภ าพในการโฆษณาที มี อิทธิ พลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี ยวกับเรื องทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ทัศนคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต โดยผูว้ ิจยั จะนําประโยชน์ไปใช้ในการตัง
ตัวแปรและด้านการออกแบบสอบถามในงานวิจยั ครังนี
4. ข้ อมูลเกียวกับสงเคราะห์ ชีวติ ของธนาคารออมสิน
4.1 ความหมายของสงเคราะห์ ชีวติ และครอบครัว
ธนาคารออมสินมีการฝากเงินแบบสงเคราะห์ชีวิต ซึงเป็ นธุรกิจทางด้านเงินฝากซึงมี
ความคุม้ ครองชีวิตเข้ามาด้วย การฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นอีกทางเลือกหนึ งในการออมทรั พย์และเพิม
ความมันคงให้กบั ชีวิต ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับความนิยมจากประชาชนเรื อยมา GSB LIFE
หรื อ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว คือ เงินฝากในรู ปแบบการประกันชีวิตของธนาคารออมสิ น
ซึงเปิ ดให้บริ การรับฝากมาตังแต่ปี พ.ศ. 2486 การออมเงินสงเคราะห์ชีวิต เป็ นการออมทรัพย์ไปพร้อม
กับ การประกันชีวิต ทีจะให้ผลประโยชน์ในระยะยาว และเป็ นหลักประกันทีสร้างความมันคงสําหรับ
คนทีรักและห่ วงใยยามเมือจากไป เงินสงเคราะห์ชีวิตมีผลประโยชน์และความคุม้ ครองหลากหลาย
รู ปแบบ ให้เลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค (ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตเชิงปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายสงเคราะห์ชีวิต, 2556)
4.2 พระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน
ธนาคารออมสิ นเป็ นธนาคารเดี ยวที สามารถประกอบธุ รกิจประกันชี วิตได้ตาม
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 34 (พ.ศ. 2523) ว่าด้วยการ
รั บ ฝากเงิ น ประเภทสงเคราะห์ ชี วิ ต และครอบครั ว ธนาคารออมสิ น โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดลักษณะผูฝ้ าก กําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ จํานวน
เงิ นสงเคราะห์ เงื อนไขอัตราเงิ นฝาก มูลค่ าเงิ นสดและมูลค่ าใช้เงิ นสําเร็ จในการฝากเงิ นประเภท
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบมีเงินปันผลดังต่อไปนี
4.2.1 ลักษณะผูฝ้ าก
ข้อ 1 ผูฝ้ ากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบมีเงินปันผลต้อง
ก. มีอายุครบยีสิ บปี บริ บูรณ์ขึนไปแต่ตอ้ งไม่เกินห้าสิบห้าปี บริ บูรณ์
และมีความสามารถทํานิติกรรมได้
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ข. มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์
ค. มีถนที
ิ อยูแ่ น่ นอน
ข้อ 2 วิธีนบั อายุผฝู้ ากให้นบั เดือนเกิดเป็ นหนึ งเดือน เศษของปี ถ้าเกินกว่า
หกเดือน ให้นบั เป็ นหนึงปี ถ้าไม่ทราบเดือนเกิดให้นบั ปี เกิดเป็ นหนึงปี
4.2.2 กําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์
กําหนดระยะเวลาขอรั บเงิ นสงเคราะห์ให้ เป็ น ห้าปี สิ บปี สิ บห้าปี หรื อ
ยีสิบปี และต้องส่งเงินฝากทุกปี ตลอดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์
4.2.3 จํานวนเงินสงเคราะห์
ผูฝ้ ากรายหนึงจะขอเปิ ดบัญชีฝากเงินได้โดยมีจาํ นวนเงินสงเคราะห์ไม่ตาํ
กว่าห้าพันบาท เศษของหนึงพันบาทไม่รับฝาก
ถ้าผูฝ้ ากต้องการเปิ ดบัญชีฝากเงินโดยมีจาํ นวนเงินสงเคราะห์เกินกว่าห้า
หมืนบาทต้องมีการตรวจสุขภาพ และให้อยูใ่ นดุลพินิจของธนาคารออมสินจะพิจารณาเห็นสมควร
4.2.4 เงือนไขในการฝากเงิน
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
ข้อ 1 กรมธรรม์การฝากเงิน เงือนไขในการฝากเงิน คําขอเปิ ดบัญชีฝากเงิน
ถ้อยแถลงของผูฝ้ าก และรายงานการตรวจสุขภาพประกอบรวมกันเป็ นสัญญาทังหมด
ถ้อยแถลงของผูฝ้ าก
ข้อ 2 ผูฝ้ ากเงินจะต้องทําคําขอเปิ ดบัญชีฝากเงินตามแบบทีกําหนดไว้และ
ต้องแถลงความจริ งตามข้อสอบถามทีปรากฏในคําขอเปิ ดบัญชีฝากเงิน ถ้าปรากฏภายหลังว่าถ้อย
แถลงทีผูฝ้ ากให้ไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีฝากเงิ นเป็ นเท็จหรื อแกล้ง ปกปิ ดความจริ ง หรื อผูฝ้ ากมิได้
ปฏิบตั ิตามคํารับรองทีให้ไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีฝากเงิน ธนาคารออมสิ นจะบอกเลิกการรับฝากเงิน
เสียก็ได้ และธนาคารออมสิ นจะจ่ายคืนเงินฝากในอัตราร้อยละเก้าสิ บห้า โดยหักหนี สิ นค้างชําระ
ก่อน อย่างไรก็ดีถา้ ธนาคารออมสินเห็นสมควรจะทําความตกลงกับผูฝ้ ากเป็ นพิเศษก็ได้
การแจ้งอายุคลาดเคลือน
ข้อ 3 ถ้าปรากฏภายหลังว่าผูฝ้ ากแจ้งอายุนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง จํานวนเงิน
สงเคราะห์ทีจะต้องจ่ายจะลดลงตามส่วน โดยวิธีการเปรี ยบเทียบเงินฝากทีได้ชาํ ระกับเงินฝากทีต้อง
ชําระตามอายุจริ ง ถ้าผูฝ้ ากแจ้งอายุมากกว่าความเป็ นจริ ง ธนาคารออมสิ นจะถืออัตราเงินฝากตาม
อายุจริ ง และจ่ายคืนเงินฝากส่ วนทีเกินให้ แต่ถา้ อายุจริ งของผูฝ้ ากอยู่นอกพิกดั ทีธนาคารออมสิ น
กําหนดไว้ในการรับฝากเงิน กรมธรรม์การฝากเงินจะไม่มีผลบังคับ ธนาคารออมสิ นจะรับผิดชอบ
เพียงคืนเงินฝากทีได้รับไว้แล้ว โดยหักหนีสิ นค้างชําระก่อน
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การระบุผรู้ ับประโยชน์
ข้อ 4 ผูฝ้ ากมีสิทธิระบุผรู้ ับประโยชน์ในกรมธรรม์การฝากเงิน และมีสิทธิ
เปลียนแปลงผูร้ ั บประโยชน์ได้โ ดยแสดงความจํานงตามแบบพิมพ์ข องธนาคารออมสิ น พร้ อม
กรมธรรม์การฝากเงินเพือธนาคารออมสินจะได้บนั ทึกสลักหลัง
ข้อ 5 ธนาคารออมสิ นจะจ่ายเงินสงเคราะห์ หรื อเงินผลประโยชน์อืนใด
ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์การฝากเงิน ในกรณี ทีผูฝ้ ากตายและมิได้ระบุผรู้ ับ
ประโยชน์ ไ ว้ใ นกรมธรรม์ก ารฝากเงิ น นัน ธนาคารออมสิ น จะจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ หรื อเงิ น
ผลประโยชน์อืนใด ตามมาตรา 24 แห่ งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 ทังนี โดยหัก
หนีสิ นค้างชําระก่อน
หน้าทีของผูฝ้ าก
ข้อ 6 ผูฝ้ ากมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
ก. ต้องส่ งเงินฝากตามอัตราเงิน ฝาก และถ้าตกลงแบ่งส่ งเป็ นงวด
ต้องส่งตามข้อตกลง
ข. ต้องปฏิบตั ิ ตามคํารั บรองทีให้ไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีฝากเงินทุ ก
ประการ
ค. เมือเปลียนถินทีอยูต่ อ้ งแจ้งให้ธนาคารออมสิ นทราบภายในเวลา
อันควรเพือความสะดวกในการติดต่อบริ การ
ง. เมือจะเปลียนอาชีพทีได้แจ้งไว้ไปประกอบอาชีพอันตรายต้องทํา
ความตกลงเพิมอัตราเงินฝากเสี ยก่อน
การส่งเงินฝาก
ข้อ 7 การส่ งเงินฝากต้องส่ งเป็ นรายปี แต่ ผฝู้ ากจะขอแบ่ งส่ งเป็ นงวดหก
เดือนสามเดือนหรื อหนึ งเดือนตามอัตราทีกําหนดไว้ก็ได้ ถ้าผูฝ้ ากถึงแก่ความตายก่อนส่ งเงินฝาก
ครบถ้วนตามรอบปี กรมธรรม์การฝากเงินใด ธนาคารออมสินจะหักเงินฝากงวดทียังมิได้ส่งเงินฝาก
ในรอบปี นันออกก่อนการจ่ายเงิน
ข้อ 8 ถ้าผูฝ้ ากส่งเงินฝากไม่ทนั ตามกําหนด ธนาคารออมสิ นจะผ่อนผันยัง
ไม่ถือว่าเป็ นการงดส่งเงินฝากจนกว่าระยะเวลาอีกสามสิบเอ็ดวันจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว และให้ถือว่า
ภายในกําหนดระยะเวลาผ่อนผันนัน กรมธรรม์การฝากเงินยังมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ แต่ เงิ นฝากที
ค้างชําระนีถือเป็ นหนีสินซึงธนาคารออมสินจะหักออกก่อนจ่ายเงินสงเคราะห์
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ข้อ 9 การส่งเงินฝากไว้กบั ธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดส่ งเงิน
ฝากจะมีผลในการคุม้ ครองเมือถึงกําหนดส่งเงินฝากแต่ละงวดแล้ว จํานวนเงินฝากทีส่ งไว้ล่วงหน้า
ผูฝ้ ากจะยังไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลแต่อาจทําความตกลงกับธนาคารออมสิ นเป็ นพิเศษก็ได้
การจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้อ 10 การจ่ายเงินสงเคราะห์
ก. ถ้าผูฝ้ ากยังมีชีวิตอยูแ่ ละกรมธรรม์การฝากเงินมีผลบังคับในวัน
ครบกําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ข. ถ้าผูฝ้ ากได้ส่งเงินฝากไว้เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนแล้วถึงแก่ความ
ตาย ธนาคารออมสิ นจะจ่ ายเงินฝากทังหมดทีได้รับไว้คืนให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ถ้าผูฝ้ ากได้ส่งเงิน
ฝากไว้เป็ นเวลาเกินกว่าหกเดือนแต่ยงั ไม่ถึงหนึ งปี แล้วถึงแก่ความตาย ธนาคารออมสิ นจะจ่ายเงิน
เป็ นจํานวนครึ งหนึงของเงินสงเคราะห์ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ ถ้าผูฝ้ ากได้ส่งเงินฝากไว้เป็ นเวลาครบ
หนึ งปี บริ บูร ณ์หรื อกว่านันแล้วถึงแก่ความตาย ธนาคารออมสิ นจะจ่ ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่ผรู้ ั บ
ประโยชน์
ค. ในกรณี ทีมีการตรวจสุขภาพผูฝ้ ากเมือขอเปิ ดบัญชีฝากเงินหากผู้
ฝากถึงแก่ความตายก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์ และภายหลังทีกรมธรรม์การ
ฝากเงินมีผลบังคับแล้ว ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์
ธนาคารออมสิ นจะจ่ายเงินสงเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น โดยหักหนี สิ นค้าง
ชําระก่อนเงินปันผล
ข้อ ภายหลังทีผูฝ้ ากได้ส่งเงินฝากไว้เป็ นเวลาครบสามปี บริ บูรณ์แล้ว ผู้
ฝากจะได้รับเงินปันผลเป็ นรายปี ในอัตราร้อยละสามของเงินทีส่งฝากไว้ครบรอบปี กรมธรรม์แล้ว
อัตราเงินปันผลนีธนาคารออมสินอาจเปลียนแปลงได้ตามทีเห็นสมควร
การพิสูจน์ความตาย
ข้อ 12 ในกรณี ทีผูฝ้ ากถึงแก่ความตาย ผูร้ ับประโยชน์จะต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรตามแบบพิมพ์ของธนาคารออมสินให้ธนาคารออมสินทราบภายในสิบสีวันนับแต่วนั ที
ผูฝ้ ากถึงแก่ความตาย ถ้าเกินกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วธนาคารออมสินจะรับผิดชอบเพียงจ่ายคืนเงิน
ฝากทีได้รับไว้แล้วให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์โดยหักหนี สิ นค้างชําระก่อน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้แน่ ชดั ว่า
ผูร้ ับประโยชน์ไม่อาจกระทําได้เพราะสภาพการแจ้งนัน หรื อผูร้ ับประโยชน์ไม่ทราบถึงความตาย
ของผูฝ้ าก หรื อไม่ทราบว่ามีการฝากเงินไว้ตามกรมธรรม์การฝากเงิน กรณี เช่นว่านี ผูร้ ับประโยชน์
จะต้องแจ้งให้ธนาคารออมสินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้ทราบถึงความตายของผูฝ้ าก หรื อ
ทราบว่ามีการฝากเงินไว้ แล้วแต่กรณี
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ในการแจ้งความตายนัน ผูร้ ั บประโยชน์ จ ะต้องมอบหลัก ฐานของทาง
ราชการซึงแสดงว่าผูฝ้ ากได้ถึงความตายแล้วให้แก่ธนาคารออมสิน และถ้าธนาคารออมสิ นต้องการ
หลัก ฐานหรื อเอกสารใดเพิมเติ มเพื อประกอบการพิจ ารณาผูร้ ั บประโยชน์จ ะต้องนํา แสดงโดย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับประโยชน์เอง
ข้อ 13 เพือให้ทราบชัดถึงความตายและเหตุแห่ งความตาย หากโดยการ
กระทําของผูร้ ับประโยชน์หรื อบุคคลใด ๆ ซึงมีอาํ นาจจัดการศพหรื อเกียวข้องกับศพ ทําให้ธนาคาร
ออมสินต้องถูกขัดขวางกีดกันหรื อตัดหนทางมิให้มีการชัณสูตรศพ เช่นมีการทําฌาปนกิจเสี ยก่อน
หรื อโดยประการใดก็ตาม ธนาคารออมสินจะรับผิดชอบเพียงคืนเงินฝากที ได้รับไว้แล้วให้แก่ผรู้ ับ
ประโยชน์โดยหักหนี สินค้างชําระก่อน
การคุม้ ครองเมือประสบอุบตั ิเหตุ
ข้อ 14 ตามประกาศนี
" อุ บัติ เหตุ " หมายความว่า เหตุ ก ารณ์ ทีเกิ ด ขึ นจากปั จ จัย ภายนอกซึ ง
รุ นแรงและเห็นได้ เกิดขึนโดยบังเอิญ ปราศจากเจตนาและความคาดหมายของบุคคลใด ๆ
" ความทุพพลภาพ " หมายความว่า การสูญเสี ยอวัยวะเนื องจากอุบตั ิเหตุ
ตามทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์การฝากเงิน
ข้อ 15 ผูฝ้ ากทีประสบความทุ พพลภาพ เนื องจากอุบตั ิเหตุซึงเกิ ดขึ นโดย
มิใช่มาแต่โรคภัยไข้เจ็บ และภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุทียังผลให้ตาบอดทังสองข้าง
มองไม่เห็น และไม่สามารถรักษาให้หายได้เป็ นปกติ ต้องตัดมือทังสองข้างที ตรงข้อมือหรื อเหนื อ
ขึนมา ต้องตัดเท้าทังสองข้างทีตรงข้อเท้าหรื อเหนือขึ นมา กับต้องตัดเท้าข้างหนึ งที ตรงข้อเท้าหรื อ
เหนื อขึ นมา ต้อ งตัด มื อข้า งหนึ งที ตรงข้อ มื อ หรื อเหนื อ ขึ นมา ผูฝ้ ากจะต้องปฏิ บัติ แ ละได้รั บ
ประโยชน์ ดังต่อไปนี
ก. ผูฝ้ ากต้องส่งรายละเอียดเป็ นหนังสือไปยังธนาคารออมสิ นทันที
และภายในหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั เกิดความทุพพลภาพ ต้องส่ งเอกสารพิสูจน์ความทุพพลภาพ
ตามแบบพิมพ์ของธนาคารออมสิ นไปยังธนาคารออมสิ นมิฉะนันผูฝ้ ากจะไม่ได้รับประโยชน์จาก
ธนาคารออมสินในการนี
ข. ผูฝ้ ากทีได้ส่งเงินฝากไว้เป็ นเวลาครบหนึงปี บริ บูรณ์ แล้วประสบ
ความทุพพลภาพ เมือธนาคารออมสินได้รับเอกสารพิสูจน์ความทุพพลภาพเป็ นทีพอใจแล้ว ผูฝ้ าก
ไม่ตอ้ งส่งเงินฝากนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากธนาคารออมสิ นเป็ นต้นไป และให้มีสิทธิ เสมือนว่าได้
ส่งเงินฝากไว้กบั ธนาคารออมสินทุกงวดแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
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ในกรณี ทีผูฝ้ ากส่ งเงินฝากไว้ยงั ไม่ครบหนึ งปี บริ บูรณ์ แล้วประสบความ
ทุพพลภาพ ผูฝ้ ากจะบอกเลิกส่งฝากก็ได้ ในกรณี เช่นว่านีให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินส่ งฝากทังหมด
คืนให้แก่ผฝู้ าก
ค. ผูฝ้ ากทีประสบความทุ พพลภาพมีสิทธิเบิก เงิ นสงเคราะห์จาก
ธนาคารออมสินได้เป็ นจํานวนหนึ งในสิ บของจํานวนเงินสงเคราะห์โดยหัก หนี สิ นค้างชําระก่อน
ทังนีธนาคารออมสินจะแบ่งจ่ายให้เป็ นงวดรายปี ไม่เกินสิบงวดชัวระยะเวลาทีผูฝ้ ากยังมีชีวิตอยู่แต่
ต้องไม่เลยกําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์จาํ นวนเงินทีกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็ นเงินยืมโดย
ไม่มีดอกเบีย และให้หกั จากเงินสงเคราะห์ทีธนาคารออมสิ นพึงจ่ายเมือครบกําหนดระยะเวลาขอรับ
เงินสงเคราะห์หรื อเมือผูฝ้ ากถึงแก่ความตายก่อนครบกําหนดระยะเวลาขอรับเงินสงเคราะห์
ง. ในกรณี ค วามทุ พพลภาพสิ นสุ ด ลงก่อนกําหนดการจ่ ายเงิ นยืม
ตามข้อ ค ก็ดี หรื อครบกําหนดการจ่ายเงินยืมแล้วก็ดีสิทธิของผูฝ้ ากในการไม่ตอ้ งนําส่ งเงินฝาก
ให้เป็ นอันระงับ และให้หักเงินยืมทีจ่ายแล้วออกจากจํานวนเงินสงเคราะห์ เหลือเท่าใดก็ให้ถือว่า
เป็ นเงินสงเคราะห์ทีผูฝ้ ากขอเอาไว้แล้ว ผูฝ้ ากต้องนําเงินส่งฝากตามอัตราของจํานวนเงินนัน
การขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ การขอรับเงินสงเคราะห์ให้ทาํ ตามแบบพิมพ์ของธนาคารออมสิ น
พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ธนาคารออมสินแห่งใดแห่งหนึงก็ได้
5. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
วรัญญา อัครเอกฒาลิน (2553) ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่ อการซือประกันชีวิตผ่านธนาคาร
ยูโอบี จํากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ
ศึกษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการซือประกันชีวิตผ่านธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในด้านปัจจัยทีมีผลต่อการซือ
ประกันชีวิตผ่านธนาคาร ยูโอบี จํากัด(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ความเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบไคสแควส์ และ
ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุ คูณ ซึ งผลการวิจยั พบว่า การศึกษาถึงปั จจัยต่ อการซือประกันชีวิต
ผ่านธนาคาร ยูโอบี จํากัด(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่ าอยู่ใน
ระดับมาก โดยวัตถุประสงค์ของการซือประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เพือเป็ นหลักประกันชีวิต
การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการซือประกันชีวิตผ่านธนาคาร ยูโอบี จํากัด(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยทดสอบแบบไคสแควร์ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า บริ ษทั ประกัน
ชีวิต สาเหตุทีเลือกทําประกันชีวิต ประเภทของประกันชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซือประกัน

26
ชีวิต ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 และการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการซือประกันชี วิต โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทัง 7 ด้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคคลหรื อพนักงานให้บริ การ กระบวนการให้บริ การ
ลักษณะทางกายภาพ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
ณัฏฐา ประกอบทรัพย์ (2553) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม และเพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกทําประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์
ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคทีตัดสินใจซือประกัน
ชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 13 ธนาคาร ด้วยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบโควตา จํานวน 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่ าสถิติแจกแจง
ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าไคสแควร์ และ
ค่าสถิติประสิทธิสหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคทีทําประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ส่วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.20 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 47.20 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 40.00 อาชีพพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 35.50 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
52.50 มีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.80 พฤติกรรมการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์พบว่า เหตุผลในการตัดสินใจทําประกันชีวิตคือ ต้องการความคุม้ ครอง
และสะสมทรัพย์มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 40.75 รู ปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 62.25 ตนเองเป็ นบุ คคลทีมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นในทําประกันชีวิต คิดเป็ น
ร้อยละ 46.25 และแหล่งข้อมูลทีมีผลต่อแนวโน้มการทําประกันชีวิตมากทีสุด คือ พนักงานธนาคาร คิด
เป็ นร้อยละ 55.25 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารพาณิ ชย์ พบว่า ภาพรวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ระดับความสําคัญทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลีย 3.86 สําหรั บความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ และปัจจัยด้านทัศนคติ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับปัจจัยด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิต
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รุ่ งวิวา ลาวัณย์รัตนากุล (2549) ศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซือสลากออมสินพิเศษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสลากออมสินพิเศษ เพือ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสลากออมสิ น จําแนกตามปั จจัยส่ วน
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บุคคลและพฤติกรรมการซือสลากออมสิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ขึนไป สมรสแล้วอายุ 45 ปี ขึ นไป เป็ นพนักงานรั ฐ/รัฐวิสาหกิจในส่ วนของ
พฤติกรรมการซื อสลากออมสิ นพิเศษ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เคยซือสลากออมสิ นพิเศษโดยมี
ลักษณะการซือเป็ นครังคราว วิธีการชําระเงินในการซือชําระด้วยเงิ นสด/เช็คถอนจากธนาคารพาณิ ชย์
และวัตถุประสงค์ทีซือเพือการออมเงินปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคัญระดับมาก 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการให้บริ การของพนักงาน และด้าน
ขันตอนการให้บริ การ และความสําคัญระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้านส่งเสริ มการตลาด
สุวรรณรักษ์ จอมราช (2547) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการทําประกันชีวิตกับบริ ษทั เอไอเอ
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผูท้ าํ ประกันชีวติ ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง สมรสแล้ว ส่ วนมากจะเป็ นผูท้ ีมีการศึกษาสูง คือ ระดับปริ ญญาตรี อายุระหว่าง 21-40 ปี ส่ วน
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต พบว่าปั จจัยด้านราคาฐานะการเงินบริ ษทั เอไอเอ
ส่งผลต่อการทําประกันชีวิตกับบริ ษทั มากทีสุด รองลงมาเป็ นปัจจัยด้านสิ นค้าของบริ ษทั เอไอเอ และ
การส่งเสริ มการขายตามลําดับ และปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของบริ ษทั เอไอเอ
ราตรี ตังจิตรมณี ศกั ดา (2546) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมตลาดบริ การทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือประกันภัยผ่านธนาคารของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซือประกันภัยผ่านธนาคารของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลียในระดับมาก ได้แก่
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสถานทีให้บริ การและช่องทางการจัด
จําหน่าย ปัจจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ธนาคารทีมีผใู้ ช้บริ การมากทีสุด คือ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) และใช้บริ การบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์มากทีสุ ด บริ ษทั ประกันชีวิตทีมีผใู้ ช้บริ การ
มากทีสุดคือ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชันแนล เอชชัวรันส์ จํากัด และบริ ษทั ประกันวินาศภัยทีมี
ผูใ้ ช้บริ การมากทีสุดคือ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด
อํานวยพร เหรี ยญทองเลิศ (2545) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต และ
เลือกบริ ษทั ประกันชีวิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ีทําประกันชีวิตอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีทําประกันชีวิตกับ เอไอเอ จํานวน 172 คน ไทยประกันชีวิต
จํานวน 88 คน และบริ ษทั ประกันชีวิตอืน จํานวน 140 คน การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้
แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเป็ นเครื องมือในการวิจยั สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจก
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แจงความถี ร้อยละ และสถิติทดสอบไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป SPSS FOR
WINDOWS
แม็กเฮม (Maxhem, 2001) ศึกษาเกี ยวกับผลกระทบของสิ งที ได้คืนมาจากงานบริ การต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจากการบอกปากต่อปากเชิงบวกและความตังใจทีจะซือ การลดลงของความ
พยายามให้มีผลตอบกลับจากงานบริ การในระดับสูงได้เพิ มจํานวนระดับความล้มเหลวของความ
พึงพอใจในความตังใจซือและการบอกปากต่อปากในทางบวกซึงสําคัญมากในทางกลับกันผลสะท้อน
ของงานบริ การทีไม่ ดีดูเหมือนจะทําให้เกิดความไม่พอใจมากขึนซึ งทําให้เกิ ดความล้มเหลวในงาน
บริ การยิงไปกว่านันการศึกษาได้แนะนําว่าองค์กรอาจจะไม่เกิดประโยชน์ในเชิ งของความเข้าใจของ
ผูบ้ ริ โภคจากความพยายามมีผลสะท้อนของงานบริ การทีมีเหนื อกว่าและมากกว่าระดับปานกลาง
นอกจากนี ผลของทังการศึกษาแนะนําว่า การแก้ไขปรับปรุ งงานบริ การทีมีประสิ ทธิภาพ สามารถส่ ง
เสริ มให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ความพึงพอใจ ความตังใจในการสังซือและการบอกปากต่อปากทีมีความแน่นอน
จากแนวคิด และผลงานต่าง ๆ ของนักวิชาการทีกล่าวมา ทังจากวรรณกรรมแนวความคิด
ด้านทฤษฎี และวรรณกรรมด้านผลการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้องนี ได้ทาํ ให้ผศู้ ึกษามีความรู้พืนฐานเกียวกับ
การศึก ษา เรื อง การศึก ษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที มีต่ อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง ซึงสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกําหนดกรอบความคิดในการศึกษา และ
การให้บริ การต่างๆ เพือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผบู้ ริ โภคทีมารับบริ การ

บทที
วิธีดําเนินการวิจยั
การศึกษาเรื อง “พฤติ กรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยด้านทัศนคติ ของการตัดสิ นใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง” มุ่งค้นหาคําตอบเกียวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคทีซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสินและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้านทัศนคติ ทีส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิ นแดง ซึ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อธนาคารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ดังนี
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสํารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยด้านทัศนคติของการตัดสินใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดงโดยมุ่งศึกษาจากปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรม และ
ทัศนคติ ทีส่ งต่ อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น ซึ งข้อมูลทีได้จะเป็ นประโยชน์ต่ อ
ธนาคารออมสิ น และพนักงานออมสิ นที เป็ นตัวแทนขายสงเคราะห์ชีวิต เพือนําไปพัฒนา ปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ กําหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ซึงใช้แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
เป็ นเครื องมือในการวิจยั โดยมีวิธีการดําเนิ นการวิจยั ดังนี
2. ประชากร
ประชากรในการวิจ ัยเรื องพฤติ กรรมและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติของการตัดสินใจเลือกซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิ น สาขาดิ นแดง ผูบ้ ริ โภคใหม่ทีเปิ ดกรมธรรม์ครังแรก และผูบ้ ริ โภคเก่ าที เข้ามาชําระ
เงินงวดค่าเบียกรมธรรม์ ตังแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2556 ซึงมีจาํ นวน 14,074 ราย
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3. ขนาดตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่าง
3.1 ขนาดตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างทีไม่ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น ซึง
เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความเหมาะสมและรวดเร็ วในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั
จะตังคํา ถามคัด กรองเพือคัด เลื อกกลุ่ม ตัว อย่า งในการศึก ษา โดยถามคําถามที เกี ยวกับ การมี
กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต เพือให้ได้ผตู้ อบแบบสอบถามทีเป็ นผูซ้ ื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น
เท่านัน ซึงตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่ มตัวอย่างลูกค้าทีซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออม
สิ น สาขาดิ น แดง ดังนันได้ก าํ หนดขนาดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งจะใช้หลัก การของ Yamane
(ประสพชัย พสุนนท์, 2553:41) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี
N

สูตรทีใช้

n =

โดย

n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จํานวนประชากรทังหมด
e แทน ค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

1 + Ne2

เมือแทนค่าสูตรจะได้
n =

14,074
1 + 14,074(0.05)2

= 388.94 หรื อประมาณ 389 คน
ดังนัน เมือแทนค่าสูตรแล้วจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 389 คน
สรุ ปได้ว่า จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่าง 389 คน สํารองไว้ 11 คน รวมเป็ นขนาด
ตัวอย่างทังสิน 400 คน
3.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
การสุ่ มตัว อย่างที ใช้ในการวิจ ัย ครั งนี เป็ นการสุ่ มตัว อย่างแบบโควตา (Quota
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเก็บ รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โ ภคที ตัดสิ น ใจซื อสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสิ น สาขาดิ น แดง จํานวน 400 ราย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที เปิ ด
กรมธรรม์ใหม่ จํานวน 200 ราย และผูบ้ ริ โภคเก่าทีเข้ามาชําระค่าเบียกรมธรรม์จาํ นวน 200 ราย
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ และรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
4.1.1 ติด ต่ อประสานงานกับผูจ้ ัดการธนาคารออมสิ น สาขาดิ น แดง เพือขอ
อนุญาต และขอความร่ วมมือในการทําวิจยั ครังนี
4.1.2 ผูว้ ิ จ ัย ขอทําหนังสื อผ่า นคณะบดี ค ณะวิ ทยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร เพืออนุ ญาตในการทําวิจยั พร้อมทังแจ้งข้อมูลโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ของการทําวิจยั
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.3 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปสอบถามข้อมูลต่อผูบ้ ริ โภคของธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดงที ตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน เพือทําการสํารวจข้อมูลของผูต้ ดั สิ นใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น
4.1.4 หลัง จากแจกแบบสอบถามครบถ้ว นแล้ว ผูว้ ิ จ ัย ทําการเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม
4.1.5 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่ น หนังสื อ บทความ วารสาร สิ งพิมพ์ เอกสาร งานวิจยั และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนําใช้
เป็ นแนวทางในการกําหนดตัวแปรทีส่งผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน
5. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) ดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไป เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
รายได้เสริ ม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงินได้ส่วนบุคคล สุ ขภาพ ลักษณะคําถามเป็ น
แบบปลายปิ ด มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที 2 ข้อมูลเกี ยวกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิ นแดง โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบเลือกตอบ ได้แก่ วิธีการ
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เก็บเงิน เหตุผลในการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซือ รู ปแบบกรมธรรม์ที
สนใจ แหล่งข้อมูลทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต
ส่ วนที 3 ข้อมูลเกียวกับด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ใช้คาํ ถามปลายปิ ด
ลักษณะตัววัด โดยพิจารณาข้อมูลแบบช่วง เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale (สุธรรม
รัตนโชติ, 2551) เกณฑ์การให้คะแนน สําหรับลักษณะคําถามทีมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด ซึงมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มาตราวัด
แบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) โดยกําหนดค่านําหนักของการประเมินค่า ดังนี
ระดับความสําคัญมากทีสุด
ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับความสําคัญมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับความสําคัญปานกลาง
ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับความสําคัญน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับความสําคัญน้อยทีสุด
ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
ส่วนที ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิ น สาขาดิ นแดง ประกอบด้วย คําถามด้านอรรถประโยชน์ และด้านเงือนไข
ข้อตกลง ลักษณะคําถามมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด
ซึงมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่ามาตราวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) โดย
กําหนดค่านําหนักของการประเมินค่า ดังนี
ระดับความสําคัญมากทีสุด
ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับความสําคัญมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับความสําคัญปานกลาง
ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับความสําคัญน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับความสําคัญน้อยทีสุด
ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
6. การสร้ างเครืองมือการวิจยั
วิธีการสร้างเครื องมือในการวิจยั ครังนี มีดงั นี
6.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
เพื อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดตัว แปร ความสัม พัน ธ์ กรอบแนวคิ ด เพือใช้ใ นการสร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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6.2 นํา แบบสอบถามฉบับร่ างที ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ นเสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษา เป็ นผู้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาทีใช้ และข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไข
พัฒนาแบบสอบถามของผูว้ ิจยั
6.3 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน คนขึน
ไป ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อ
คําถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ทีมีค่ามากกว่า 0.50
(ประสพชัย พสุนนท์, 2555)
6.4 นําแบบสอบถามที ผ่า นการตรวจสอบจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิทีแก้ไขเรี ยบร้ อยและ
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์แล้ว นําไปทดลองใช้กบั ผูซ้ ือสงเคราะห์ชีวิตในธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง
และนํา มาทดสอบหาค่ า ความเชื อมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากับ .8331
6.5 นําแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไปเก็บตัวอย่าง จํานวน 400 ราย
เพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มูล ที ได้จ ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง จํา นวน 400 ราย นํา มา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) ดังนี
7.1 การวิ เคราะห์ ข ้อมูลด้า นประชากรศาสตร์ และข้อมูล เกี ยวกับ พฤติ ก รรมการ
ตัด สิ น ใจซื อสงเคราะห์ ชี วิ ต ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิ น แดง
ด้วยค่าความถีและร้อยละ
7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยด้านส่ วนประสมการตลาดและปั จจัยด้านทัศนคติ
ในการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ด้วย
ค่าเฉลีย ( xˉ ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับเกณฑ์ในการแปลผลค่า xˉ ใช้แนวทาง
ของประสพชัย พสุนนท์ (2555) คือ
ระดับความสําคัญตังแต่ 1.00 –1.50 หมายถึง สําคัญน้อยทีสุด
ระดับความสําคัญตังแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง สําคัญน้อย
ระดับความสําคัญตังแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญตังแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง สําคัญมาก
ระดับความสําคัญตังแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง สําคัญมากทีสุด
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7.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยด้าน
ทัศนคติในการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ นสาขา
ดินแดง ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient: r) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับเกณฑ์ในการแปลผลค่ า r ใช้
แนวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2555) คือ
ระดับความสัมพันธ์ |r| t 0.8
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั สูง
ระดับความสัมพันธ์ 0.5 < |r| < 0.8 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง
ระดับความสัมพันธ์ |r| d 0.5
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ตํา

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื อง พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดและทัศนคติ
การตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง ในครังนีใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย จากผูบ้ ริ โภค
ของธนาคารออมสิน สาขาดินแดง นําข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS (Statistical Package for Social Science) แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 ส่ วน และกําหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี รวมทังอักษรย่อทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี
ส่วนที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ส่วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ส่ วนที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ส่วนที 4 การวิเคราะห์ ข ้อมูลเกี ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคของการซื อ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ส่วนที 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและด้านทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
สั ญลักษณ์ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
xˉ

S.D.
Sig.
**
r

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่านัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
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ส่ วนที

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัวไปของผูซ้ ื อสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ น จากลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นการตรวจสอบรายการมีจาํ นวน 13 ข้อ ดังนี
ตารางที 1 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี
200
200
400

ร้ อยละ
50.00
50.00
100.00

จากตารางที 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 200 คน (ร้ อยละ
50.00) ซึงมีสดั ส่วนเท่ากับเพศหญิง ซึงมีจาํ นวน 200 คน (ร้อยละ 50.00)
ตารางที 2 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านอายุ
อายุ
ตํากว่า 25 ปี
25 – 35 ปี
35– 45 ปี
45 ปี ขึนไป
รวม

ความถี
104
132
108
56
400

ร้ อยละ
26.00
33.00
27.00
14.00
100.00

จากตารางที 2 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
25 – 35 ปี จํานวน 132 คน (ร้ อยละ 33.00) รองลงมาคื อช่ วงอายุ 35 – 45 ปี มีจ าํ นวน 108 คน
(ร้อยละ 27.00) อันดับที 3 คือ ช่วงอายุ ตํากว่า 25 ปี มีจาํ นวน 104 คน (ร้อยละ 26.00) ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 45 ปี ขึนไป มีจาํ นวนน้อยทีสุด มีจาํ นวนเพียง 56 คน (ร้อยละ 14.00)
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ตารางที 3 ความถีและร้ อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โ ภคที ตอบแบบสอบถามในด้านระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.หรื อตํากว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี
88
76
148
88
400

ร้ อยละ
22.00
19.00
37.00
22.00
100.00

จากตารางที 3 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 148 คน (ร้อยละ 37.00) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรื อตํากว่า
ซึ งจะเท่ ากับ สู งกว่าปริ ญญาตรี มีจ าํ นวน 88 คน (ร้ อยละ 22.00) ส่ ว นผูท้ ี จบการศึก ษาระดับ
อนุปริ ญญา/ปวส. มีจาํ นวนน้อยทีสุด จํานวน 76 คน (ร้อยละ 19.00)
ตารางที 4 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
รวม

ความถี
88
132
100
80
400

ร้ อยละ
22.00
33.00
25.00
20.00
100.00

จากตารางที 4 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนัก งานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) รองลงมาคื อ ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) ในขณะทีนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 88 คน (ร้อยละ
22.00) ส่วนผูท้ ีประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มีจาํ นวน 80 คน (ร้อยละ 20.00)
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ตารางที 5 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โ ภคที ตอบแบบสอบถามในด้านรายได้
เฉลียต่อเดือน
รายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม

ความถี
68
152
96
84
400

ร้ อยละ
17.00
38.00
24.00
21.00
100.00

จากตารางที 5 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้
10.001 – 20,000 บาท จํานวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) รองลงมา คือ 20,001- 30,000 บาท จํานวน
96 คน (ร้อยละ 24.00) กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้ มากกว่า 30,001 บาท มีจาํ นวน 84 คน (ร้อยละ 21.00)
กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้ตากว่
ํ า 10,000 บาท มีสดั ส่วนน้อยทีสุด เท่ากับ 68 คน (ร้อยละ 17.00)
ตารางที 6 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามในด้านค่ าใช้จ่าย
ต่อเดือนโดยประมาณ
ค่าใช้ จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ
ตํากว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม

ความถี
116
184
48
52
400

ร้ อยละ
29.00
46.00
12.00
13.00
100.00

จากตารางที 6 มี ผู ้ต อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่ า ผูบ้ ริ โภคที ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายต่อเดื อนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 184 คน
(ร้อยละ 46.00) รองลงมาคือ ตํากว่า 10,000 บาท จํานวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ทีมีค่าใช้จ่ ายต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีจาํ นวน 52 คน (ร้ อยละ 13.00) และกลุ่มตัวอย่างที มี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจาํ นวน 48 คน (ร้อยละ12.00)
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ตารางที 7 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามในด้านรายได้อืน
(รายได้เสริ ม) โดยประมาณ
รายได้อนื (รายได้ เสริม)
ตํากว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001- 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม

ความถี
248
96
24
32
400

ร้ อยละ
62.00
24.00
6.00
8.00
100.00

จากตารางที 7 มี ผู ้ต อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่ า ผูบ้ ริ โภคที ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้อืน (รายได้เสริ ม) ตํากว่า 10,000 บาท จํานวน 248 คน (ร้อยละ
62.00) รองลงมาคื อ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 96 คน (ร้ อยละ 24.00) ส่ ว นผูท้ ี มีรายได้อื น
มากกว่า 30,001 บาท จํานวน 32 คน (ร้ อยละ 8.00) และผูท้ ี มีรายได้อืน 20,001 - 30,000 บาท
จํานวน 24 คน (ร้อยละ 6.00)
ตารางที 8 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ
การสมรส
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

ความถี
196
180
24
400

ร้ อยละ
49.00
45.00
6.00
100.00

จากตารางที 8 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด จํานวน 196 คน (ร้อยละ 49.00) รองลงมาคือ สมรส จํานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00)
ส่วนสถานะหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จํานวน 24 คน (ร้อยละ 6.00)
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ตารางที 9 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านจํานวน
สมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่ าน)
1 คน
2 คน
3 คน
4 คนขึนไป
รวม

ความถี
40
36
136
188
400

ร้ อยละ
10.00
9.00
34.00
47.00
100.00

จากตารางที 9 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึนไป จํานวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
ทีมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 136 คน (ร้อยละ 34.00) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีมีจาํ นวน
สมาชิกในครอบครัว 1 คน จํานวน 40 คน (ร้อยละ 10.00) และกลุ่มตัวอย่างทีมีจาํ นวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1 คน จํานวน 2 คน จํานวน 36 คน (ร้อยละ 9.00)
ตารางที 10 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านฐานภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ฐานภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ยกเว้น
5%
10%
20%
รวม

ความถี
280
56
60
4
400

ร้ อยละ
70.00
14.00
15.00
1.00
100.00

จากตารางที 10 จากตารางที 10 มี ผตู้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่ า
ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การยกเว้น ภาษี มี จ ํา นวน 280 คน (ร้ อ ยละ 70.00) รองลงมา คื อ
กลุ่มตัวอย่างทีมีเงินได้ถึงฐานภาษี 10% จํานวน 60 คน (ร้อยละ 15.00) ส่ วนฐานภาษี 5% มีจาํ นวน
56 คน (ร้อยละ 14.00) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีมีเงินได้ถึงฐานภาษี 20% จํานวน 4 คน (ร้อยละ 1.00)
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูซ้ ื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นในด้านการสูบ
บุหรี และปริ มาณสูบบุหรี (มวนต่อวัน) ปรากฏดังตารางที 11 และ 12
ตารางที 11 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามในด้านการสูบ
บุหรี
การสู บบุหรี
ไม่สูบ
สูบ
รวม

ความถี
328
72
400

ร้ อยละ
82.00
18.00
100.00

จากตารางที 11 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่
ไม่สูบบุหรี มีจาํ นวน 328 คน (ร้อยละ 82.00) ในขณะทีมีผสู้ ูบบุหรี มีจาํ นวน 72 คน (ร้อยละ 18.00)
ตารางที 12 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านปริ มาณ
การสูบบุหรี
ปริมาณสู บ มวนต่อวัน
2 มวน
3 มวน
4 มวน
5 มวน
8 มวน
10 มวน
30 มวน
รวม

ความถี
20
12
8
16
8
4
4
72

ร้ อยละ
5.00
3.00
2.00
4.00
2.00
1.00
1.00
18.00

จากตารางที 12 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 72 คน พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี
ปริ มาณการสูบมากทีสุดคือ 2 มวน ต่อวัน จํานวน 20 คน (ร้อยละ 5.00) รองลงมา คือ 5 มวนต่อวัน
จํานวน 16 คน (ร้ อยละ 4.00) สําหรั บกลุ่มที มีปริ มาณการสู บ 3 มวน ต่ อวัน มีจ าํ นวน 12 คน
(ร้อยละ 3.00) ส่วนกลุ่มตัวอย่างผูส้ ูบบุหรี ทีมีปริ มาณการสูบ 10 มวนต่อวัน และ 30 มวน มีจาํ นวน
น้อยทีสุด คือ 4 คน (ร้อยละ 1.00)

42
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูซ้ ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นในด้านการดืม
สุรา และระยะเวลาดืมสุรา ปรากฏดังตารางที 13 และ 14
ตารางที 13 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามในด้านการดืม
สุรา
การดืมสุ รา
ไม่ดืม
ดืมครังคราว
ดืมเป็ นประจํา
รวม

ความถี
164
192
44
400

ร้ อยละ
41.00
48.00
11.00
100.00

จากตารางที 13 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่
ดืมสุรา มีจาํ นวน 164 คน (ร้อยละ 41.00) มีผดู้ ืมสุราครังคราว มีจาํ นวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) ผูท้ ี
ดืมสุราเป็ นประจํา มีจาํ นวน 44 คน (ร้อยละ 11.00)
ตารางที 14 ตารางที 14 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามใน
ด้านระยะเวลาการดืมสุรา
ระยะเวลาดืมสุ ราเป็ นประจํามาเป็ นเวลานาน / ปี
1 ปี
4 ปี
7 ปี
10 ปี
15 ปี
30 ปี
รวม

n
8
8
12
8
4
4
44

ร้ อยละ
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00
1.00
11.00

จากตารางที 14 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 44 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีการ
ดืมสุราเป็ นประจํา เป็ นเวลานาน 7 ปี มากทีสุด จํานวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) รองลงมา คือ ดืมสุ รา
เป็ นประจํา เป็ นเวลานาน 1 ปี 4 ปี และ 10 ปี จํานวน 8 คน (ร้อยละ 2.00) สําหรับกลุ่มทีมีการดืม
สุราเป็ นประจํา เป็ นเวลานาน 15 ปี และ 30 ปี มีจาํ นวน 4 คน (ร้อยละ 1.00)

43
ตารางที 15 ความถีและร้อยละของข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ โภคที ตอบแบบสอบถามในด้านสุ ขภาพ
และโรคประจําตัว
ปั ญหาด้ านสุขภาพและโรคประจําตัว
สุขภาพแข็งแข็งแรง
มีโรคประจําตัว
รวม

ความถี
356
44
400

ร้ อยละ
89.00
11.00
100.00

จากตารางที 15 มีผตู ้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี
สุขภาพแข็งแรง มีจาํ นวน 356 คน (ร้อยละ 89.00) มีโรคประจําตัว มีจาํ นวน 44 คน (ร้อยละ 11.00)
ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ ชีวิตธนาคาร
ออมสิน
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูลเกี ยวกับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคในการซื อสงเคราะห์ชีวิ ต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง มีจาํ นวน 11 ข้อ ดังนี
ตารางที 16 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับวิธีการเก็บเงิน*
วิธีการเก็บเงิน
ฝากบัญชีธนาคาร
ฝากประกันชีวติ
ลงทุนซือสลากออมสิ น
อืนๆ
รวม
* ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี
312
180
180
72
744

ร้ อยละ
78.00
45.00
45.00
18.00
186.00

จากตารางที 16 จากตารางที 16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน (ผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) ทํา ให้มีค ําตอบรวมจํานวน 744 คํา ตอบ ดัง นี
กลุ่มตัว อย่างมีก ารเก็บเงิ น ด้ว ยการฝากบัญชี ธนาคารมากที สุ ด จํานวน 312 คน (ร้อยละ 78.00)
รองลงมา คื อ ฝากประกัน ชี วิ ต และลงทุ น ซื อสลากออมสิ น จํา นวน 180 คน (ร้ อ ยละ 45.00)
นอกจากนันยังมีการเก็บเงินด้วยวิธีอืนๆ 72 คน (ร้อยละ 18.00)
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ตารางที 17 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับประสบการณ์การทําประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกัน
การทําประกันชีวติ กับบริษัทประกันชีวติ กับบริษัทอืน
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี
232
168
400

ร้ อยละ
58.00
42.00
100.00

จากตารางที 17 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า กลุ่มตัว อย่างเคยทํา
ประกันชี วิตกับบริ ษทั ประกันชีวิตอืน จํานวน 232 (ร้อยละ 58.00) ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที ไม่เคยทํา
ประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันชีวิตอืน จํานวน 168 (ร้อยละ 42.00)
ตารางที 18 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับสาเหตุทีทําประกันชีวิต*
เหตุผลในการทําประกันชีวติ
ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรัพย์
ต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้
คุน้ เคยกับพนักงานธนาคาร
ชือเสียงของธนาคาร
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ของแถม
รวม
* ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี
176
96
80
80
92
48
572

ร้ อยละ
44.00
24.00
20.00
20.00
23.00
12.00
143.00

จากตารางที 18 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน (ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) มีคาํ ตอบรวม 572 คําตอบ ดังนี สาเหตุทีทําประกันชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรัพย์ มีจาํ นวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) รองลงมา คือ ต้องการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ จํานวน 96 คน (ร้อยละ 24.00) ผูท้ ีทําประกัน ชีวิตจากการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ มีจาํ นวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) มีความคุน้ เคยกับพนักงานธนาคาร และชือเสี ยง
ของธนาคาร มีจาํ นวน 80 คน (ร้อยละ 20.00) และการให้ของแถม มีจาํ นวน 48 คน (ร้อยละ 12.00)
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ตารางที 19 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับวงเงินประกันทีจะทําสงเคราะห์ชีวิต
วงเงินประกันสงเคราะห์ ชีวติ ทีเหมาะสม
ตํากว่า 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 เป็ นต้นไป
รวม

n
104
200
36
60
400

ร้ อยละ
26.00
50.00
9.00
15.00
100.00

จากตารางที 19 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเลือ กทํา
สงเคราะห์ชีวิตวงเงินระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท มีจาํ นวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมา
คือ ตํากว่า 100,000 บาท จํานวน 104 คน (ร้อยละ 26.00) ส่วนวงเงิน 1,000,001 เป็ นต้นไป มีจาํ นวน
60 คน (ร้อยละ 15.00) และวงเงิน 500,001 – 1,000,000 บาท มีจาํ นวน 36 คน (ร้อยละ 9.00)
ตารางที 20 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับความสามารถในการส่งเบียประกันต่อเดือน
ความสามารถในการส่ งเบียประกันต่อเดือน
ตํากว่า 1,000 บาท
1,001 - 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 เป็ นต้นไป
รวม

ความถี
84
188
36
92
400

ร้ อยละ
21.00
47.00
9.00
23.00
100.00

จากตารางที 20 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน สามารถส่งเบียประกันต่ อเดือน
1,001 - 5,000 บาทมากที สุ ด จํานวน 188 คน (ร้ อยละ 47.00) รองลงมา คื อ 10,001 เป็ นต้น ไป
จํานวน 92 คน (ร้ อยละ 23.00) มี ความสามารถในการส่ งเบียประกันต่ อเดื อนตํากว่า 1,000 บาท
มีจาํ นวน 84 คน (ร้อยละ 21.00) และสุ ดท้ายคือผูท้ ีมีความสามารถในการส่ งเบียประกันต่อเดื อน
5,001 – 10,000 บาท มีจาํ นวน 36 คน (ร้อยละ 9.00)
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ตารางที 21 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับระยะเวลาในการคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต
ระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเหมาะสม
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
21 ปี เป็ นต้นไป
รวม

ความถี
180
104
76
40
400

ร้ อยละ
45.00
26.00
19.00
10.00
100.00

จากตารางที 21 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน ส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ากรมธรรม์
ประกัน ชี วิต ควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี มากที สุ ด จํานวน 180 คน (ร้ อยละ 45.00) รองลงมา คื อ
11 - 15 ปี จํานวน 104 คน (ร้ อยละ 26.00) ส่ ว นผูท้ ี คิดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีระยะเวลา
16 - 20 ปี มีจาํ นวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) และผูท้ ีคิดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีระยะเวลา 21 ปี
เป็ นต้นไป มีจาํ นวน 40 คน (ร้อยละ 10.00)
ตารางที 22 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับรู ปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีสนใจ
รูปแบบของกรมธรรม์ สงเคราะห์ ชีวติ ทีสนใจมากทีสุด
เพือบุตรหลาน
แบบสะสมทรัพย์
แบบตลอดชีพ
แบบชัวระยะเวลา
รวม

ความถี
76
212
56
56
400

ร้ อยละ
19.00
53.00
14.00
14.00
100.00

จากตารางที 22 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน มีค วามสนใจรู ปแบบของ
กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากทีสุ ด จํานวน 212 คน (ร้อยละ 53.00) ส่ วนรู ปแบบ
ของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต เพือบุตรหลาน มีจาํ นวน 76 คน (ร้อยละ 19.00) ส่ วนรู ปแบบของ
กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตแบบตลอดชีพและแบบชัวระยะเวลา มีจาํ นวน 56 คน (ร้อยละ 14.00)
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ตารางที 23 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับจํานวนกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีซือผ่านธนาคารออมสิน
จํานวนกรมธรรม์สงเคราะห์ ชีวติ ทีซือผ่าน
ธนาคารออมสิน
1 กรมธรรม์
2 กรมธรรม์
3 กรมธรรม์
4 กรมธรรม์ขนไป
ึ
รวม

ความถี

ร้ อยละ

240
112
40
8
400

60.00
28.00
10.00
2.00
100.00

จากตารางที 23 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน พบว่า มีจ าํ นวนกรมธรรม์
สงเคราะห์ ชีวิต ที กลุ่มตัว อย่างซื อผ่านธนาคารออมสิ น 1 กรมธรรม์ มากที สุ ด จํานวน 240 คน
(ร้ อยละ 60.00) รองลงมาคื อ 2 กรมธรรม์ มีจาํ นวน 112 คน (ร้ อยละ 28.00) ส่ ว น 3 กรมธรรม์
มีจาํ นวน 40 คน (ร้อยละ 10.00) และ 4 กรมธรรม์ขึนไป มีจาํ นวน 8 คน (ร้อยละ 2.00)
ตารางที 24 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับบุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต*
บุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ ชีวติ
ตนเอง
คู่สมรส
ครอบครัว
บุตร
เพือน
พนักงานธนาคาร
รวม
* ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี
280
100
188
172
68
132
940

ร้ อยละ
70.00
25.00
47.00
43.00
17.00
33.00
235
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จากตารางที 24 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน (ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ทําให้มีคาํ ตอบรวม จํานวน 940 คําตอบ ดังนี ตนเองมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
สงเคราะห์ชีวิต จํานวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) รองลงมา คือ ครอบครัว จํานวน 188 คน (ร้อยละ
47.00) บุ ต รมี ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื อสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 172 คน (ร้ อยละ 43.00) พนัก งาน
ธนาคารมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) คู่สมรสมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิ ต จํานวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) และเพือนมีผลต่ อการตัด สิ นใจซื อ
สงเคราะห์ชีวิตจํานวน 68 คน (ร้อยละ 17.00)
ตารางที 25 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ นเกียวกับแหล่งข้อมูลใดทีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์
ชีวิตมากทีสุด*
แหล่ งข้ อมูลทีมีผลต่อแนวโน้ มการตัดสิ นใจซือ
สงเคราะห์ ชีวติ
โทรทัศน์
วิทยุ
นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์
พนักงานธนาคาร
รวม
* ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี

ร้ อยละ

252
48
80
216
144
268
1,008

63.00
12.00
20.00
54.00
36.00
67.00
252.00

จากตารางที 25 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน (ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ทําให้มีคาํ ตอบ จํานวน 1008 คําตอบ ดังนี ในด้านแหล่งข้อมูลใดทีมีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต พบว่า พนักงานธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด จํานวน 268 คน (ร้อยละ 67.00) รองลงมา คือ โทรทัศน์มีผลต่อแนวโน้ม
การตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) ส่ วนอินเตอร์ เน็ ตนันมีจาํ นวน 216
คน (ร้อยละ 54.00) หนังสื อพิมพ์มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 144 คน
(ร้อยละ 36.00) นิตยสารมีผลต่ อแนวโน้มการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 80 คน (ร้อยละ
20.00) และวิทยุ มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 48 คน (ร้อยละ 12.00)

49
ตารางที 26 ความถีและร้อยละของข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสินเกียวกับเหตุผลในการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน*
เหตุผลในการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสิน
ความต้องการการออมเงิน
ความต้องการคุม้ ครองชีวิต
ต้องการค่าใช้จ่ายยามเกษียณ
ต้องการมรดกให้ลกู หลาน
เพือการศึกษาให้บุตร
เป็ นการลงทุนในรู ปแบบหนึง
ความต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้
รวม
* ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี
336
304
120
128
128
124
120
1,260

ร้ อยละ
84
76
30
32
32
31
30
315.00

จากตารางที 26 ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน (ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ทําให้มีคาํ ตอบรวมจํานวน 1,260 คําตอบ ดังนี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
ต้องการการออมเงิน จํานวน 336 คน (ร้อยละ 84.00) รองลงมา คือ มีความต้องการคุม้ ครองชีวิต
จํานวน 304 คน (ร้อยละ 76.00) ส่วนเหตุผลในเรื องต้องการมรดกให้ลกู หลานและเพือการศึกษาให้
บุตร มีจาํ นวนเท่ากันคือ 128 คน (ร้อยละ 32.00) กลุ่มตัวอย่างทีมีเหตุผลว่าเป็ นการลงทุนในรู ปแบบ
หนึงมีจาํ นวน 124 คน (ร้อยละ 31.00) และ กลุ่มตัวอย่างทีต้องการค่าใช้จ่ายยามเกษียณ มีจาํ นวน
เท่ากับผูท้ ีมีความต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้ จํานวน 120 คน (ร้อยละ 30.00)
ส่ วนที 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกียวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดของการซื อสงเคราะห์ ชีวิต
ธนาคารออมสิ นของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิน แดง แบ่ งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การวิ เคราะห์จ ากค่ า สถิ ติ พื นฐาน ได้แก่ ค่ า เฉลีย ( xˉ ) และ ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, S.D.) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลไว้ดงั นี
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ระดับความสําคัญตังแต่ 1.00 – 1.50
ระดับความสําคัญตังแต่ 1.51 – 2.50
ระดับความสําคัญตังแต่ 2.51 – 3.50
ระดับความสําคัญตังแต่ 3.51 – 4.50
ระดับความสําคัญตังแต่ 4.51 – 5.00
และผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สําคัญน้อยทีสุด
สําคัญน้อย
สําคัญปานกลาง
สําคัญมาก
สําคัญมากทีสุด

ตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น
ของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
รวม

xˉ

3.76
3.74
3.74
3.73
3.74

S.D.
0.86
0.78
0.81
0.86
0.82

ระดับความสําคัญ
มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญมาก

จากตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี ยวกับส่ ว นประสมทางการตลาดของการ
ตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน ของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
ในระดับมาก เมือพิจารณาผลของแต่ ละด้าน พบว่า ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ทัง 4 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด พิจารณาเป็ น
รายด้านเรี ยงลําดับจากค่ าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ปั จ จัยที มีค่ าเฉลียมากทีสุ ด คื อ ปั จ จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( xˉ = 3.76, S.D. = 0.86) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านราคา ( xˉ = 3.74,
S.D. = 0.78) และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ( xˉ = 3.74, S.D. = 0.81) มีความสําคัญอยู่ในมาก
โดยมีค่าเฉลียเท่ากัน ลําดับสุ ดท้ายคื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( xˉ = 3.73, S.D. = 0.86)
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์

ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
5

4

3

2

1

184
72
28
ชือเสี ยงและความน่าเชือถือ 116
ของธนาคารออมสิ น
(29.00) (46.00) (18.00) (7.00)

(0.00)

92

4

ความหลากหลายของ
รู ปแบบสงเคราะห์ชีวิต
ใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ
ประกันเงินกูไ้ ด้
ผลประโยชน์และอัตรา
ผลตอบแทนสู ง
ระยะเวลาของกรมธรรม์

200

76

28

(23.00) (50.00) (19.00) (7.00)
60

136

144

36

(15.00) (34.00) (36.00) (9.00)
144

180

72

4

(36.00) (45.00) (18.00) (1.00)
48

168

172

4

(12.00) (42.00) (43.00) (1.00)
ขันตอนในการสมัครและ
ออกกรมธรรม์รวดเร็ ว

48

152

148
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0

xˉ

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

3.97

0.87

มาก

3.87

0.88

มาก

3.43

1.04

ปานกลาง

4.16

0.75

มาก

3.61

0.79

มาก

3.49

0.87

ปานกลาง

(1.00)
24
(6.00)
0
(0.00)
8
(2.00)
0

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

รวม

3.76 0.86

มาก

จากตารางที 28 ผลการศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ข องการ
ตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่ าเฉลียจากมากไปน้อย
ได้ดงั นี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากทีสุด คือ ผลประโยชน์และอัตราผลตอบแทนสูง ( xˉ = 4.16,
S.D. = 0.75) มีค วามสําคัญอยู่ในระดับมาก ชือเสี ยงและความน่ าเชือถือของธนาคารออมสิ น
( xˉ = 3.97, S.D. = 0.87) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ความหลากหลายของรู ปแบบสงเคราะห์ชีวิต
( xˉ = 3.87, S.D. = 0.88) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ระยะเวลาของกรมธรรม์ ( xˉ = 3.61,
S.D. = 0.79) มีค วามสําคัญอยู่ในระดับมาก ขันตอนในการสมัครและออกกรมธรรม์รวดเร็ ว
( xˉ = 3.49, S.D. = 0.87) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และใช้เป็ นหลักทรั พย์คาประกั
ํ
นเงิ นกู้
( xˉ = 3.43, S.D. = 0.87) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง

52
ตารางที 29 ผลการวิเคราะห์ ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านราคาของการซื อสงเคราะห์ ชี วิ ต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา
อัตราค่าเบียประกัน
เหมาะสมกับผลประโยชน์
ตอบแทน
สามารถหักชําระค่าเบีย
ประกันผ่านบัญชีของ
ธนาคารได้
ความเหมาะสมของเบีย
ประกันกับอายุผทู ้ าํ ประกัน

ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
5

4

3

2

1

88

184

124

4

0

(22.00) (46.00) (31.00) (1.00)
44

156

144

36

20

ระดับ
ความสําคัญ

3.89

0.75

มาก

3.42

0.97

ปานกลาง

3.81

0.61

มาก

3.93

0.74

มาก

3.63

0.81

มาก

3.73

0.81

มาก

3.74 0.78

มาก

(11.00) (39.00) (36.00) (9.00) (5.00)
44

236

120

0

0

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

60

0

ส่ วนลดอัตราเบียประกัน
เมือชําระเป็ นงวดรายปี

S.D.

(0.00)

88
204
100
8
มีการคํานวณค่าเบียประกัน
(22.00) (51.00) (25.00) (2.00)
ทีถูกต้อง และแม่นยํา
ความหลากหลายของอัตรา
เบียประกัน

xˉ

156

160

24

(15.00) (39.00) (40.00) (6.00)
56

208

116

12

0

(0.00)
8

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

รวม

จากตารางที 29 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียจากมากไปน้อยได้ดงั นี กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญมากที สุ ด คื อ มีการคํานวณค่าเบียประกันทีถูกต้อง และแม่นยํา ( xˉ = 3.93,
S.D. = 0.74) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก อัตราค่าเบียประกันเหมาะสมกับผลประโยชน์ตอบแทน
( xˉ = 3.89, S.D. = 0.75) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ความเหมาะสมของเบียประกันกับอายุผทู้ าํ
ประกัน ( xˉ = 3.81, S.D. = 0.61) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ส่ วนลดอัตราเบียประกันเมือชําระ
เป็ นงวดรายปี ( xˉ = 3.73, S.D. = 0.81) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ความหลากหลายของอัตรา
เบียประกัน ( xˉ = 3.63, S.D. = 0.81) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก และสามารถหักชําระค่ าเบีย
ประกันผ่านบัญชีของธนาคารได้ ( xˉ = 3.42, S.D. = 0.97) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง

53
ตารางที 30 ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายของการซื อ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
xˉ
การตลาด ด้านช่องทางการ
5
4
3
2
1
จัดจําหน่าย
สามารถติดต่อซื อ
56
212
112
20
0
3.76
สงเคราะห์ได้ทีธนาคาร
ออมสิ นทัวประเทศ
(14.00) (53.00) (28.00) (5.00) (0.00)
สาขาของธนาคารออมสิ น
อยูใ่ กล้ทีทํางาน ทีพักอาศัย
มีสาขาประจําบน
ห้างสรรพสิ นค้าทีสะดวก
ต่อการติดต่อนอกเวลา
ทํางาน
การติดต่อกับเจ้าหน้าที
ธนาคาร
ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ

84

192

100

24

(21.00) (48.00) (25.00) (6.00)
96

168

108

24

(24.00) (42.00) (27.00) (6.00)
60

200

124

16

(15.00) (50.00) (31.00) (4.00)
52

160

120

68

0

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

0.75

มาก

3.84

0.82

มาก

3.82

0.90

มาก

3.76

0.75

มาก

3.49

0.92

ปานกลาง

3.77

0.73

มาก

3.74 0.81

มาก

(0.00)
4

(1.00)
0
(0.00)
0

(13.00) (40.00) (30.00) (17.00) ( 0.00)
มีความสะดวกในการ
เดินทางมาซื อ

60

200

128

12

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

รวม

0
(0.00)

จากตารางที 30 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ของการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียจากมาก
ไปน้อย ได้ดงั นี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากทีสุด คือ สาขาของธนาคารออมสินอยูใ่ กล้ทีทํางาน
ทีพักอาศัย ( xˉ = 3.84, S.D. = 0.82) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีสาขาประจําบนห้างสรรพสินค้า
ทีสะดวกต่อการติดต่อนอกเวลาทํางาน ( xˉ = 3.82, S.D. = 0.90) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
มีความสะดวกในการเดินทางมาซือ ( xˉ = 3.77, S.D. = 0.73) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก สามารถ
ติดต่อซือสงเคราะห์ได้ทีธนาคารออมสิ นทัวประเทศ ( xˉ = 3.76, S.D. = 0.75) มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก การติดต่อกับเจ้าหน้าทีธนาคาร ( xˉ = 3.76, S.D. = 0.75) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
และธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ ( xˉ = 3.49, S.D. = 0.92) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง

54
ตารางที 31 ผลการวิ เคราะห์ ส่ว นประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดของการซื อ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
xˉ

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

3.80

0.81

มาก

3.92

0.70

มาก

3.78

0.92

มาก

136
144
36
16
สามารถโอนย้ายสาขาติดต่อ 68
(17.00) (34.00) (36.00) (9.00) (4.00)
ไปยังสาขาทีสะดวกได้
มีการจัดของสมนาคุณ
36
212
124
28
0
ให้กบั ผูท้ าํ ประกันตาม
วงเงินทีเหมาะสม
(9.00) (53.00) (31.00) (7.00) (0.00)
พนักงานดูแล แจ้งข่าวสาร
84
184
84
44
4
สิ ทธิประโยชน์ภายหลังจาก
ซื อสงเคราะห์ชีวิตแล้ว
อย่างสมําเสมอ
(21.00) (46.00) (21.00) (11.00) (1.00)

3.51

1.01

มาก

3.64

0.74

มาก

3.75

0.94

มาก

รวม

3.73

0.86

มาก

5

4

3

2

76
188
120
12
โฆษณาผ่านทางสื อสิ งพิมพ์
สื อโทรทัศน์ วิทยุ
(19.00) (47.00) (30.00) (3.00)
พนักงานของธนาคารให้
80
212
104
4
ข้อมูลเกียวกับสงเคราะห์ชีวิต
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
(20.00) (53.00) (26.00) (1.00)
มีเว็บไซต์ของธนาคาร
เพือให้ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูล

88

176

104

24

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

1
4
(1.00)
0
(0.00)
8
(2.00)

จากตารางที 31 ผลการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ของการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียจากมาก
ไปน้อย ได้ดงั นี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากทีสุ ด คือ พนักงานของธนาคารสามารถให้ขอ้ มูล
เกียวกับสงเคราะห์ชีวิตได้ถูกต้อง ชัดเจน ( xˉ = 3.92, S.D. = 0.70) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
โฆษณาผ่านทางสื อสิ งพิมพ์ สื อโทรทัศน์ วิทยุ ( xˉ = 3.80, S.D. = 0.81) มีความสําคัญอยู่ในระดับ
มาก มีเว็บไซต์ของธนาคารเพือให้ผบู้ ริ โภคได้ศึกษาข้อมูล ( xˉ = 3.78, S.D. = 0.92) มีความสําคัญอยู่
ในระดับมาก พนักงานดูแล แจ้งข่าวสารสิ ทธิประโยชน์ภายหลังจากซือสงเคราะห์ชีวิตแล้วอย่าง
สมําเสมอ ( xˉ = 3.75, S.D. = 0.94) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีการจัดของสมนาคุณให้กบั ผูท้ าํ

55
ประกันตามวงเงินทีเหมาะสม ( xˉ = 3.64, S.D. = 0.74) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และสามารถ
โอนย้ายสาขาติดต่อไปยังสาขาทีสะดวกได้ ( xˉ = 3.51, S.D. = 1.01) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับ ปั จจัยด้ านทัศนคติของผู้บริโภคของการซือสงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารออมสิ นของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคของการซือสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง แบ่งออกเป็ น 10 ประเด็น โดย
ผูว้ ิจ ัยได้ทาํ การวิเคราะห์จ ากค่ า สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลีย ( xˉ ) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation, S.D.) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลไว้ดงั นี
ระดับความสําคัญตังแต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง สําคัญน้อยทีสุด
ระดับความสําคัญตังแต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง สําคัญน้อย
ระดับความสําคัญตังแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญตังแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง สําคัญมาก
ระดับความสําคัญตังแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง สําคัญมากทีสุด
และผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสําคัญเกียวกับข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติดา้ น
อรรถประโยชน์ ของผูบ้ ริ โภคที มีผลต่ อการซือสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ น ของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจ
ซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวิต คือ
การสร้างความมันคง
ทางการเงินให้กบั ตนเอง
และครอบครัว
การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ น
การลดความเสี ยงบรรเทา
ความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน
ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงิน
ธุรกิจหรื อสุ ขภาพ

ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
xˉ

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

5

4

3

2

1

108

176

92

20

4

3.91 0.89

มาก

(27.00) (44.00) (23.00) (5.00)
44
216
112
28

(1.00)
0

3.69 0.76

มาก

(11.00) (54.00) (28.00) (7.00)

(0.00)
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ตารางที 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสําคัญเกียวกับข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติดา้ น
อรรถประโยชน์ ของผูบ้ ริ โภคที มีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ น ของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง (ต่อ)
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจ
ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
ซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
5
4
3
2
1
ออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ น
44
220
104
24
8
การสร้างสวัสดิการยามแก่
ชรา
(11.00) (55.00) (26.00) (6.00) (2.00)
ได้รับสิ ทธิประโยชน์จาก
76
176
120
20
8
กรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น
เงินปันผล และการคุม้ ครอง
ชีวิต อย่างคุม้ ค่า
(19.00) (44.00) (30.00) (5.00) (2.00)
การซื อสงเคราะห์ชีวิตให้
76
120
164
28
12
ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (19.00) (30.00) (41.00) (7.00) (3.00)
รวม

xˉ

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

3.67 0.83

มาก

3.73 0.89

มาก

3.55 0.97

มาก

3.71 0.87

มาก

จากตารางที 32 ผลการศึกษาปัจจัยทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในด้านอรรถประโยชน์ของ
การตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียจากมากไป
น้อยได้ดงั นี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก คือ การทําสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมันคง
ทางการเงินให้กบั ตนเองและครอบครัว ( xˉ = . , S.D. = . ) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินปั นผล และการคุม้ ครองชีวิต อย่างคุม้ ค่า
( xˉ = . , S.D. = . ) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการลดความเสี ยง
บรรเทาความเดื อดร้อนทีจะเกิดขึน ทังทางการเงิ นธุรกิจหรื อสุ ขภาพ ( xˉ = . , S.D. = . )
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการสร้างสวัสดิ การยามแก่ชรา ( xˉ = . ,
S.D. = . ) มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิ น
( xˉ = . , S.D. = . ) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที 33 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสําคัญเกียวกับข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านทัศนคติดา้ น
เงือนไข ข้อตกลง ของผูบ้ ริ โภคทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจ
ระดับความสําคัญของผูบ้ ริ โภค
ซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
5
4
3
2
1
ออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวิตทําให้
48
164
120
44
24
ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิม
มากขึน
(12.00) (41.00) (30.00) (11.00) (6.00)
การรับค่าสิ นไหมทดแทนมี
64
108
168
56
4
ขันตอนทียุง่ ยาก
(16.00) (27.00) (42.00) (14.00) (1.00)
การทําประกันชีวิตไม่ใช่
4
136
156
84
20
หลักประกันทีมันคง
(1.00) (34.00) (39.00) (21.00) (5.00)
การทําสงเคราะห์ชีวิตมี
32
156
120
44
48
สัญญาและเงือนไขทีเอา
เปรี ยบผูเ้ อาประกัน
(8.00) (39.00) (30.00) (11.00) (12.00)
ระยะเวลาของกรมธรรม์
48
148
120
52
32
ยาวนานไม่คมุ ้ ค่าต่อการเสี ย
(12.00) (37.00) (30.00) (13.00) (8.00)
เบียประกัน
รวม

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

3.42 1.03

ปานกลาง

3.43 0.95

ปานกลาง

3.05 0.89

ปานกลาง

3.20 1.12

ปานกลาง

3.32 1.10

ปานกลาง

3.28 1.02

มาก

xˉ

จากตารางที 33 ผลการศึก ษาปั จ จัยทัศนคติข องผูบ้ ริ โภคในด้านเงื อนไข ข้อตกลง
ของการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า สามารถเรี ยงลําดับจากค่ าเฉลียจากมาก
ไปน้อยได้ดงั นี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก คือ การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุ่งยาก
( xˉ = 3.43, S.D. = 0.95) มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง การทําสงเคราะห์ชีวิตทําให้ท่านมี
ภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน ( xˉ = 3.42, S.D. = 1.03) มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ระยะเวลา
ของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสียเบียประกัน ( xˉ = 3.32 , S.D. = 1.10) มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง การทําสงเคราะห์ชีวิตมีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อาประกัน ( xˉ = 3.20,
S.D. = 1.12) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และการทําประกันชีวิตไม่ใช่ หลักประกันทีมันคง
( xˉ = 3.05, S.D. = 0.89) มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ส่ วนที 5 ผลการวิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ ปั จจัย ด้ า นทัศนคติข องผู้บ ริ โภคกับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดของการซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสิ นของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขา
ดินแดง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติ
ของการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง
ใช้ก ารวิเคราะห์ ค่ าสัมประสิ ทธิ สหสัมพัน ธ์อย่างง่ ายของเพีย ร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient: r) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ . สําหรับเกณฑ์ในการแปลผลค่า r คือ
ระดับความสัมพันธ์ |r| t 0.8
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั สูง
ระดับความสัมพันธ์ 0.5 < |r| < 0.8 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง
ระดับความสัมพันธ์ |r| d 0.5
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ตํา
ตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ของการซื อสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โ ภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมันคงทางการ
เงินให้กบั ตนเองและครอบครัว

r

Sig.

0.37**

0.00

ผลทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความ
เดือดร้ อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงินธุ รกิจหรื อ
สุ ขภาพ
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการสร้ างสวัสดิการยามแก่ชรา
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวติ เช่น เงิน
ปั นผล และการคุม้ ครองชีวติ อย่างคุม้ ค่า
การซื อสงเคราะห์ชีวติ ให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน

0.33**

0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.27**
0.37**

0.00
0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.29**

0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

การทําสงเคราะห์ชีวติ ทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมาก
ขึน
การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
การทําประกันชีวติ ไม่ใช่หลักประกันทีมันคง

-0.10**

0.04

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.14**
0.13**

0.01
0.01

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ของการซื อสงเคราะห์ชีวิต ธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โ ภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง (ต่อ)
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวติ มีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผู ้
เอาประกัน
ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสี ยเบีย
ประกัน

r

Sig.

0.10**

0.05

ผลทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.20**

0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐาน
H0 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
H1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
จากตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ปัจจัยด้านทัศนคติข องผูบ้ ริ โ ภคกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดงพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. น้อยกว่า
0.05 กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคของการซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นในทุกๆ ประเด็น การทํา
สงเคราะห์ชีวิต คื อ การสร้ างความมันคงทางการเงินให้ก ับตนเองและครอบครัว (Sig. = 0.00)
การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิ ดขึ น ไม่ว่าจะเป็ นทาง
การเงินธุรกิจหรื อสุขภาพ (Sig. = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการสร้างสวัสดิการยามแก่ชรา
(Sig. = 0.00) ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินปันผล และการคุม้ ครองชีวิต
อย่างคุม้ ค่า (Sig. = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig. = 0.00) การทํา
สงเคราะห์ชีวิตทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน (Sig. = 0.04) การรับค่าสิ นไหมทดแทนมี
ขันตอนทียุง่ ยาก (Sig. = 0.01) การทําประกันชีวิตไม่ใช่หลักประกันทีมันคง (Sig. = 0.01) การทํา
สงเคราะห์ชีวิตมีสัญญาและเงือนไขที เอาเปรี ยบผูเ้ อาประกัน (Sig. = 0.05) และระยะเวลาของ
กรมธรรม์ย าวนานไม่คุ ้มค่ าต่อการเสี ยเบี ยประกัน(Sig. = 0.00) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก และ
ยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั
ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทุกประเด็น
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ตารางที 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมันคงทางการเงิน
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความ
เดือดร้ อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงินธุ รกิจหรื อ
สุ ขภาพ
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการสร้ างสวัสดิการยามแก่ชรา
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวติ เช่น เงิน
ปั นผล และการคุม้ ครองชีวติ อย่างคุม้ ค่า
การซื อสงเคราะห์ชีวติ ให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน
การทําสงเคราะห์ชีวติ ทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน
การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
การทําประกันชีวติ ไม่ใช่หลักประกันทีมันคง
การทําสงเคราะห์ชีวติ มีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อา
ประกัน
ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสี ยเบีย
ประกัน

r

Sig.

0.40**

0.00

ผลทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.30**

0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.28**
0.33**

0.00
0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.24**
0.03

0.00
0.57

ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

0.18**
0.04
0.00

0.00
0.45
0.96

ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

0.03

0.50

ยอมรับสมมติฐาน

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐาน
H0 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
H1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
จากตารางที 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ปัจจัยด้านทัศนคติข องผูบ้ ริ โ ภคกับ
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านราคาของการซื อสงเคราะห์ชีวิ ต ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โ ภค
ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดงพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในประเด็นการทําสงเคราะห์ชีวิต
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คือ การสร้างความมันคงทางการเงินให้กบั ตนเองและครอบครัว (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิต
เป็ นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงินธุรกิจหรื อสุ ขภาพ
(Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการสร้างสวัสดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ จ ากกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต เช่ น เงิ น ปั น ผล และการคุ ้ม ครองชี วิ ต อย่ า งคุ ้ม ค่ า
(Sig = 0.00) การซื อสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig = 0.00) การรับค่าสิ นไหม
ทดแทนมีข นตอนที
ั
ยุ่งยาก (Sig = 0.00) จึ งปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง
หมายความว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคามี ค วามสัมพัน ธ์ก ับปั จ จัย ด้านทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคตามประเด็นทีกล่าวข้างต้นมาก
ตารางที 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมันคงทางการเงิน
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความ
เดือดร้ อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงินธุ รกิจหรื อสุ ขภาพ
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการสร้ างสวัสดิการยามแก่ชรา
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวติ เช่น เงินปั น
ผล และการคุม้ ครองชีวติ อย่างคุม้ ค่า
การซื อสงเคราะห์ชีวติ ให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน
การทําสงเคราะห์ชีวติ ทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมขึน
การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
การทําประกันชีวติ ไม่ใช่หลักประกันทีมันคง
การทําสงเคราะห์ชีวติ มีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อา
ประกัน
ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสี ยเบีย
ประกัน

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

0.28** 0.00

ผลทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.19** 0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.17** 0.00
0.35** 0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.23**
0.07
0.20**
0.09
0.12**

0.00
0.17
0.00
0.08
0.01

ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.13** 0.09

ปฏิเสธสมมติฐาน

r

Sig.
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สมมติฐาน
H0 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค
H1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค
จากตารางที 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายของ
ผูบ้ ริ โภคกับส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นช่ องทางการจัด จําหน่ ายของการซื อสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคของการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินในประเด็นการทําสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมันคงทางการเงินให้กบั ตนเอง
และครอบครัว (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการลดความเสียงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะ
เกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงินธุรกิจหรื อสุขภาพ (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการสร้าง
สวัสดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินปั นผล
และการคุม้ ครองชีวิต อย่างคุม้ ค่า (Sig = 0.00) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน
(Sig = 0.00) การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุ่งยาก (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตมี
สัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อาประกัน (Sig = 0.01) และระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่
คุม้ ค่าต่อการเสี ยเบียประกัน (Sig = 0.01) จึงปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก และยอมรั บสมมติ ฐานรอง
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้าน
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตามประเด็นทีกล่าวมากข้างต้น
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ตารางที 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดของการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของ
ผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ทัศนคติทีมีต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ น
การทําสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมันคงทางการเงิน
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความ
เดือดร้ อนทีจะเกิดขึน ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงินธุ รกิจหรื อ
สุ ขภาพ
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการสร้ างสวัสดิการยามแก่ชรา
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวติ เช่น เงินปั น
ผล และการคุม้ ครองชีวติ อย่างคุม้ ค่า
การซื อสงเคราะห์ชีวติ ให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน
การทําสงเคราะห์ชีวติ ทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน
การรับค่าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
การทําประกันชีวติ ไม่ใช่หลักประกันทีมันคง
การทําสงเคราะห์ชีวติ มีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อา
ประกัน
ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสี ยเบีย
ประกัน

0.49** 0.00

ผลทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.44** 0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.32** 0.00
0.52** 0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.40**
0.13**
0.201**
0.09
0.18**

0.00
0.01
0.00
0.08
0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.21** 0.00

ปฏิเสธสมมติฐาน

r

Sig.

หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐาน
H0 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้าน
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
H1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค
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จากตารางที 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายของ
ผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดของการซื อสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
การส่งเสริ มทางการตลาดมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคของการซื อสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสินในประเด็นการทําสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมันคงทางการเงิ นให้กบั
ตนเองและครอบครัว (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิต เป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงินธุรกิจหรื อสุขภาพ (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิต
เป็ นการสร้างสวัสดิการยามแก่ชรา (Sig = 0.00) ได้รับสิ ทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต
เช่ น เงิ น ปั น ผล และการคุ ้ม ครองชี วิ ต อย่างคุ ้ม ค่ า (Sig = 0.00) การซื อสงเคราะห์ ชีวิ ต ให้
ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน
(Sig = 0.01) การรั บค่ าสิ นไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุ่งยาก (Sig = 0.00) การทําสงเคราะห์ชีวิตมี
สัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อาประกัน (Sig = 0.00) และระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่
คุม้ ค่าต่ อการเสี ยเบียประกัน (Sig = 0.00) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง
หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคตามประเด็นทีกล่าวมากข้างต้น
ตารางที 38 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดความสัมพันธ์และปั จจัย
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง
ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

ด้ านอรรถประโยชน์ (Y1)
0.41**
น้อย
ด้านราคา (X2)
0.39**
น้อย
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (X3)
0.31**
น้อย
ด้านส่งเสริ มการตลาด (X4)
0.56**
ปานกลาง
หมายเหตุ: ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ด้ านเงือนไข ข้ อตกลง(Y2)
0.12**
น้อย
0.07
น้อย
0.16**
น้อย
0.21**
น้อย
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จากตารางที 38 ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับปั จจัย
ด้านทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคของการตัด สิ น ใจซื อสงเคราะห์ชี วิต ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แสดงดังตารางที 1 ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัยด้านทัศนคติ อ ย่างมีนัย สํา คัญ 0.05 สามารถเรี ยงลําดับ
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี
1.1 ด้านส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านอรรถประโยชน์ (r41 = 0.56) มีค วามสัมพัน ธ์
ในทางทิศทางบวก ระดับดับความสัมพันธ์ปานกลาง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
1.2 ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละด้า นอรรถประโยชน์ (r11 = 0.41) ด้า นราคาและ
ด้านอรรถประโยชน์ (r21 = 0.39) ด้านช่องทางจัดจําหน่ าย และ ด้านอรรถประโยชน์ (r31 = 0.31)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านเงื อนไข ข้อตกลง (r42 = 0.21) ด้านช่ องทางจัด จําหน่ าย และ
ด้านเงื อนไข ข้อตกลง (r32 = 0.16) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ และ ด้านเงื อนไข ข้อตกลง (r12 = 0.56)
มีความสัมพันธ์ในทางทิศทางบวก ระดับดับความสัมพันธ์นอ้ ย ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
1.3 ด้านราคา และ ด้านเงือนไข ข้อตกลง (r22 = 0.07) ไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื อง พฤติ ก รรมและความสัม พัน ธ์ข องส่ ว นประสมทางการตลาดและ
ทัศนคติการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
มีว ตั ถุประสงค์เพื อศึ กษาพฤติ กรรมทีส่ งผลต่ อการซื อสงเคราะห์ชีวิ ตธนาคารออมสิ น และศึกษา
ความสัมพัน ธ์ข องปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จัย ด้านทัศนคติ ของการตัด สิ น ใจซื อ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดงโดยศึกษาจากผูบ้ ริ โภคที
ตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง จํานวน 400 ราย และใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ผลการศึกษาทีได้นาํ มาสรุ ป
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี
สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย 200 คน (ร้อยละ 50.00) ซึงมีจาํ นวนเท่ากับเพศหญิ ง
จํานวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี จํานวน 132 คน (ร้อยละ 33.00)
ในด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 148 คน
(ร้อยละ 37.00) โดยประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 132 คน (ร้อยละ 33.00)
มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทมากทีสุด จํานวน 152 คน (ร้อยละ 38.00) ด้านรายจ่าย กลุ่มตัวอย่าง
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 184 คน (ร้อยละ 46.00) ทังนี กลุ่ม
ตัวอย่างจะมีรายได้อืน (รายได้เสริ ม) ตํากว่า 10,000 บาท เป็ นส่ วนมาก จํานวน 248 คน (ร้อยละ
62.00) ในด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 196 คน (ร้ อยละ 49.00)
มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน) 4 คนขึนไป จํานวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) โดยทีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษี มีจาํ นวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) เมือสอบถามถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สูบบุหรี มีจาํ นวน 328 คน (ร้อยละ 82.00) ในขณะทีมีผสู้ ูบบุหรี
มีจาํ นวน 72 คน (ร้อยละ 18.00) โดยมีปริ มาณการสูบมากทีสุ ด คื อ 2 มวนต่อวัน จํานวน 20 คน
(ร้ อยละ 5.00) พฤติ ก รรมการดืมสุ รา พบว่า กลุ่มตัว อย่างไม่ดื มสุ รา มีจาํ นวน 164 คน (ร้ อยละ
41.00) ในขณะทีมีผดู ้ ืมสุ ราครังคราว มีจาํ นวน 192 คน (ร้อยละ 48.00)
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ส่ วนผูท้ ีดืมสุ ราเป็ นประจํา มีจาํ นวน 44 คน (ร้อยละ 11.00) โดยผูท้ ีมีการดื มสุ ราเป็ นประจําเป็ น
เวลานาน 7 ปี มีจาํ นวนมากทีสุด จํานวน 12 คน (ร้อยละ 3.00) ในด้านปั ญหาด้านสุ ขภาพและโรค
ประจําตัวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพแข็งแรง มีจาํ นวน 356 คน (ร้อยละ 89.00)
ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ ชีวิตธนาคาร
ออมสิน
ในด้านพฤติกรรมการเก็บเงินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเก็บเงินด้วย
การฝากบัญชีธนาคารมากทีสุด จํานวน 312 คน (ร้อยละ 78.00) รองลงมา คือ ฝากประกันชีวิต และ
ลงทุ น ซื อสลากออมสิ น จํา นวน 180 คน (ร้ อยละ 45.00) เมือสอบถามถึง ประสบการณ์ ก ารทํา
ประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันชีวิตอืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยทําประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันชีวิต
อืน จํานวน 232 คน (ร้ อยละ 58.00) สาเหตุ ทีทําประกันชี วิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการความ
คุม้ ครองและสะสมทรัพย์ มีจาํ นวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) วงเงินประกันทีกลุ่มตัวอย่างจะเลือก
เพือทําสงเคราะห์ชีวิตระหว่าง 10,001 – 500,000 บาท มีสดั ส่ วนมากทีสุ ด จํานวน 200 คน (ร้อยละ
50.00) ด้านความสามารถในการส่ งเบียประกันต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างสามารถส่ งเบียประกันต่อเดือน
1,001 – 5,000 บาท มากทีสุ ด จํานวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) ประเด็ นระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกันชีวิตทีเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี
มากที สุ ด จํานวน 180 คน (ร้ อยละ 45.00) รู ปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตที กลุ่มตัว อย่าง
สนใจมากทีสุด คือ แบบสะสมทรัพย์ จํานวน 212 คน (ร้อยละ 53.00) จํานวนกรมธรรม์สงเคราะห์
ชีวิตทีซือผ่านธนาคารออมสิ น 1 กรมธรรม์ มีจาํ นวนมากทีสุด 240 คน (ร้อยละ 60.00) ตนเอง มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต จํานวน 280 คน (ร้อยละ 70.00) แหล่งข้อมูลทีมีผลต่อแนวโน้ม
การตัด สิ น ใจซื อสงเคราะห์ ชี วิ ต พบว่ า พนัก งานธนาคารมี ผ ลต่ อ แนวโน้ม การตัด สิ น ใจซื อ
สงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด จํานวน 268 คน (ร้อยละ 67.00) และเหตุผลในการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์
ชีวิตธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างความต้องการการออมเงิน จํานวน 336 คน (ร้อยละ 84.00)
ส่ วนที 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกียวกับ ส่ วนประสมทางการตลาดของการซื อสงเคราะห์ ชีวิต
ธนาคารออมสิ นของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสงเคราะห์ชีวติ
ธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้สาํ คัญใน
ระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละด้านแล้ว พบว่า ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากทัง 4 ด้าน
คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยทีมีค่าเฉลียมากที สุ ด คือ
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.76, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ด้านราคา
และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มีความสําคัญอยู่ในมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากัน จึงเรี ยงลําดับตาม
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( xˉ = 3.74, S.D. = 0.78, 0.81 ตามลําดับ) ลําดับสุ ดท้าย คือ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.73, S.D. = 0.86)
ส่ วนที 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกียวกับ ปั จจัยด้ านทัศนคติของผู้บริ โภคของการซื อสงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารออมสิ นของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ผลวิเคราะห์ข ้อมูลเกี ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคของการซื อสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง โดยรวมระดับความสําคัญทีมีผลต่อการซือ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง อยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญมากที สุ ด คือ การทําสงเคราะห์ชีวิต คือ การสร้างความมันคงทางการเงิ น
ให้กบั ตนเองและครอบครัว มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.91, S.D. = 0.89) ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ จ ากกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต เช่ น เงิ น ปั น ผล และการคุ ้ม ครองชี วิ ต อ ย่ า งคุ ้ม ค่ า
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.73, S.D. = 0.89) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการลดความเสี ยง
บรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงินธุรกิจหรื อสุ ขภาพ มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก ( xˉ = 3.69, S.D. = 0.76) การทําสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการสร้างสวัสดิการยามแก่ชรา
มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.67, S.D. = 0.83) การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่า
ฝากเงิน มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.55, S.D. = 0.97) การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนตอน
ั
ทียุง่ ยาก มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( xˉ = 3.43, S.D. = 0.95) การทําสงเคราะห์ชีวิตทําให้
ท่านมีภาระค่ าใช้จ่ายเพิมมากขึ น มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.42, S.D. = 1.03)
ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสียเบียประกัน มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
( xˉ = 3.32, S.D. = 1.10) การทําสงเคราะห์ชีวิต มีสัญญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อาประกัน
มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.20, S.D. = 1.12) และการทําประกัน ชี วิตไม่ใช่
หลักประกันทีมันคง มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( xˉ = 3.05, S.D. = 0.89) ตามลําดับ
ส่ วนที 5 ผลการวิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ ปั จจัย ด้ า นทั ศนคติข องผู้ บ ริ โภคกับ ส่ วนประสมทาง
การตลาดของการซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขา
ดินแดง
ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติ ข องผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการขายของ
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การซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง พบว่า โดยรวม
ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการขาย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เสริ ม สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว ฐานภาษีเงิน
ได้ส่วนบุค คล สุ ข ภาพ พบว่า กลุ่มตัว อย่างเป็ นเพศชาย มีจ าํ นวนเท่ากับเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง
25 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้
10,001 – 20,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีรายได้อืน (รายได้
เสริ ม) ตํากว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน) 4 คนขึ นไป
ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่สูบบุหรี ดืมสุราเป็ นครังคราว และมีสุขภาพแข็งแรง
จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคาร
ออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง กลุ่มตัวอย่างมีการเก็บเงินด้วยการฝากบัญชี
ธนาคาร เคยทําประกันชีวิตกับบริ ษทั ประกันชีวิตอืน สาเหตุทีทําประกันชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรัพย์ วงเงินประกัน ทีกลุ่มตัวอย่างจะเลือกเพือทําสงเคราะห์ชีวิต
ระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท สามารถส่ งเบียประกัน ต่ อเดื อน 1,001 – 5,000 บาท กรมธรรม์
ประกัน ชี วิต ควรมีระยะเวลา 5 - 10 ปี รู ปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตแบบสะสมทรั พย์
จํานวนกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีซือผ่านธนาคารออมสิน 1 กรมธรรม์ ตนเองมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซือสงเคราะห์ชีวิต พนักงานธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิต เหตุ ผลของ
การตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน คือ ต้องการการออม ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณัฏฐา ประกอบทรั พย์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า เหตุผลในการตัดสิน
ในทําประกันชี วิต คื อ ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรั พย์มากที สุ ด รู ปแบบของกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็ นแบบสะสมทรัพย์ ตนเองเป็ นบุคคลทีมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทําประกันชีวิตและ
แหล่งข้อมูลทีมีผลต่อแนวโน้มการทําประกันชีวิตมากทีสุด คือ พนักงานธนาคาร
จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้สาํ คัญใน
ระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละด้าน พบว่า ให้ความสํา คัญอยู่ในระดับมากทัง 4 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ปัจจัยที
มีความสําคัญมากทีสุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญด้านผลประโยชน์และอัตราตอบ
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แทนสูง รองลงมา คือ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลียเท่ากัน ลําดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณรักษ์
จอมราช (2547) ได้ทาํ การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการทําประกันชีวิตกับบริ ษทั เอไอเอ ของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงศึ กษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ น ใจในการทําประกันชีวิต
พบว่า ปัจจัยด้านราคาฐานะการเงิน บริ ษทั เอไอเอ ส่ งผลต่อการทําประกันชีวิตกับบริ ษทั มากทีสุ ด
รองลงมา เป็ นปัจจัยด้านสินค้าของบริ ษทั เอไอเอ และการส่งเสริ มการขายตามลําดับ และปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตอันดับสุ ดท้าย คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายของบริ ษทั
เอไอเอ รวมไปถึงงานวิจยั ของ ราตรี ตังจิตรมณี ศกั ดา (2546) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อประกัน ภัย ผ่า นธนาคารของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันภัยผ่านธนาคารของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลียในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปั จ จัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านสถานทีให้บริ การและช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านราคา
จากผลการศึกษาปั จจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการตัด สิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง โดยรวมระดับความสําคัญทีมีผลต่อ
การตัด สิ นใจซื อสงเคราะห์ ชีวิต ธนาคารออมสิ น ของผูบ้ ริ โ ภค อยู่ในระดับมากกลุ่มตัว อย่างให้
ความสําคัญในด้านอรรถประโยชน์มากทีสุ ด ปั จจัยทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด คือ การทํา
สงเคราะห์ ชีวิต คือ การสร้างความมันคงทางการเงินให้กบั ตนเอง และรองลงมา คือ ได้รั บสิ ทธิ
ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินปั นผล และการคุม้ ครองชีวิต อย่างคุม้ ค่าและการทํา
สงเคราะห์ชีวิตเป็ นการลดความเสี ยงบรรเทาความเดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงิน
ธุรกิจหรื อสุขภาพ ส่วนด้านเงือนไข ข้อตกลง ปัจจัยทีผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด คือ การรับ
ค่ าสิ น ไหมทดแทนมี ข ันตอนที ยุ่ง ยาก รองลงมา คื อ การทําสงเคราะห์ ชีวิ ต ทํา ให้ท่านมีภ าระ
ค่าใช้จ่ายเพิมมากขึ น และระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุ ้มค่าต่ อการเสี ย เบี ยประกัน ซึ งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรัญญา อัครเอกฒาลิน (2553) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการซื อ
ประกันชีวิตผ่านธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ซึงพบว่าวัตถุประสงค์ของการซือประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เพือเป็ นหลักประกันชีวิต
จากผลการศึก ษาความสัมพัน ธ์ข องปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดกับปั จ จัยด้าน
ทัศนคติทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิ น
สาขาดินแดง พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านส่งเสริ มการตลาดและด้านอรรถประโยชน์ มาก
ทีสุ ด รองลงมา คื อ ด้านผลิต ภัณฑ์และด้านอรรถประโยชน์ ซึงสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ปราณี
ชูมณี (2555) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อการซือกรมธรรม์
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ประกันชีวิต ในพืนทีจังหวัดยะลา โดยผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติ ก รรมการซื อกรมธรรม์ประกัน ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภคในพื นที จังหวัด ยะลานัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการขาย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกด้าน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. พฤติกรรมทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค
ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเก็บเงินโดยการฝาก
บัญชีธนาคาร และมีค วามต้องการออมเงิ น เป็ นอย่างมาก ธนาคารจึ งควรแนะนําวิธีก ารออมใน
รู ปแบบต่ างๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โ ภคที ต้องการออมเงิ นในระยะยาว เป็ นการออมเงิน ทีมีด อกเบียให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในอัตราทีสูงกว่าการฝากในบัญชีธนาคาร เพือเป็ นการเพิมยอดเงินฝากให้กบั ธนาคารใน
ระยะยาวต่อไป และธนาคารควรมีการจัดอบรมความรู้ให้กบั พนักงานเพือการให้ขอ้ มูลและบริ การที
มีประสิทธิภาพเป็ นทีน่าเชือถือ
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ เพือการตัดสินใจซือสงเคราะห์
ชี วิต ธนาคารออมสิ น นัน ควรมี ก ารออกแบบรู ปแบบการประกัน ชี วิ ต ไม่ว่ าจะเป็ นระยะเวลา
ผลประโยชน์ และผลตอบแทนให้มีค วามเหมาะสมกับผูบ้ ริ โ ภคที มี ค วามแตกต่ างกัน ในด้า น
ศัก ยภาพการส่ งเบี ยประกัน ขณะเดี ย วกัน ผลตอบแทนที ผูบ้ ริ โ ภคคาดว่ า จะได้รั บจากการซื อ
สงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นควรมีความสมเหตุสมผล มีการเพิมช่องทางการในใช้ประโยชน์จาก
การกรมธรรม์ซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินเพือวัตถุประสงค์อืนๆ เช่น การใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในการทําธุรกรรมใดๆ ตามกฎหมายได้ ทังนีเพือเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจ ไว้วางใจ
และตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินในทีสุด
3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ควรเพิมช่องทางการ
ชําระเงินค่าเบียประกัน เพือเป็ นการเพิมความสะดวกให้แก่ผบู้ ริ โภคในการชําระเงิน อาจเป็ นการหัก
บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรื อการชําระทีเคาน์เตอร์ เซอร์วิส มีการให้แบ่งชําระค่าเบียประกันจากค่า
ประกันเต็มจํานวน เป็ นการแบ่งชําระ 3, 6, 9 และ 12 งวด เพือเป็ นการผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริ โภคและทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าการจ่ายค่าเบียประกันไม่ใช่ภาระรายจ่ายทีหนักเกินไป
4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทาง
ธนาคารควรมีการเพิมพืนทีสําหรับการจอดรถให้แก่ผบู้ ริ โภคทีต้องการมาทําธุรกรรมเกียวกับการ
ซือสงเคราะห์ ชีวิต ธนาคารออมสิ น รวมไปถึงธุ ร กรรมด้า นอืนๆ ให้มากขึ น รวมไปถึงจํา นวน
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พนักงานผูใ้ ห้บริ การควรมีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค เนื องจากกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ายังไม่ได้รั บ
ความสะดวกสบายในด้านดังกล่าว
5. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด ควรมี
การให้ทาํ ธุรกรรมเกียวกับการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นต่างสาขาได้ โดยทางธนาคารอาจ
ทําการเพิมระบบการเก็บฐานข้อมูลของผูบ้ ริ โภคให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสาขา เพือเป็ นการเพิม
ช่องทางการติดต่อกับธนาคารให้แก่ผบู้ ริ โภคโดยไม่จาํ กัดสาขา และผูบ้ ริ โภคมันใจได้ว่าจะได้รับ
การบริ การทีมีมาตรฐานเหมือนกัน
6. จากการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อการตัด สิ นใจซื อสงเคราะห์
ชีวิ ต ธนาคารออมสิ น จะทราบว่าผูบ้ ริ โ ภคต้องการความมันคงทางการเงิ น และครอบครั ว ทาง
ธนาคารจึงควรพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัดในเรื องของ
ความมันคงทังชีวิต และทรัพย์สินของผูบ้ ริ โภค พร้อมทังข้อเสนอในเรื องของความคุม้ ค่าจากเงินปัน
ผล และในส่ วนของด้านขันตอนการรับสินไหมทดแทนควรมีการลดเอกสาร ขันตอนในการอนุ มตั ิ
จ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์ อํานวยความสะดวกให้ผู้รับผลประโยชน์สามารถรับค่าสิ นไหม
ทดแทนได้ทีธนาคารออมสิ นทุกสาขา ทัวประเทศ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมีก ารขยายกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการศึกษาและเปรี ยบเที ยบกับผูบ้ ริ โ ภคของ
ธนาคารออมสินสาขาอืนๆ ซึงจะทําให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดําเนินการของธนาคารออมสิ น
สาขาอื นๆ ที มีค วามแตกต่ า งภายใต้ปั จ จัยส่ ว นประสมการตลาด 4 ด้าน ผูบ้ ริ หารสามารถนํา
ผลการวิจ ัยมาประเมิน ผลและวิเคราะห์เพือการปรั บปรุ งมาตรฐานของการให้บริ ก ารผ่านส่ ว น
ประสมทางการตลาดทัง 4 ด้าน ซึ งจะช่วยให้สามารถเพือปริ มาณผูบ้ ริ โภคทีจะซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินในอนาคตโดยรวมทุกสาขาเพิมขึน
2. เพือให้การศึกษามีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน ควรมีการนําส่ วนประสมการตลาด 7
ด้าน มาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั งต่ อไป ซึ งจะทําให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดียิงขึน
และสามารถใช้ผลการวิจยั เพือเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้มีประสิ ทธิภาพ
ยิงขึน
3. ในการศึกษาครังต่อไป ผูว้ ิจยั ควรทําการพิจารณา และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของผูบ้ ริ โภค ระหว่างผูบ้ ริ โภคทีเปิ ดกรมธรรม์ใหม่ และผูบ้ ริ โภคเก่าทีเข้ามาชําระเบียกรมธรรม์ ใน
ด้านทัศนคติทีมีต่อการซือสงเคราะห์ชีวิตของทังสองกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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พฤติกรรมและความสัมพันธ์ ของส่ วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการตัดสินใจซือสงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
.............................................................................................................................
คําชีแจง
. แบบสอบถามชุดนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของส่ วนประสม
ทางการตลาดและทัศนคติการตัดสิ นใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิ นของผูบ้ ริ โภค ธนาคาร
ออมสิน สาขาดินแดง โดยแบบสอบถามชุดนีประกอบด้วยเนือหา 4 ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิต
ธนาคารออมสินของผูบ้ ริ โภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ ชีวติ
ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิ น สาขาดินแดง
ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยด้ านทัศนคติของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
2. ขอความกรุ ณาโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความคิดเห็น ตามความเป็ นจริ งของ
ท่านมากทีสุด คําตอบทีได้ไม่มีขอ้ ผูกมัดใดๆ ทังสินกับผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์จะวิเคราะห์
ในภาพรวมเท่านัน
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิงทีกรุ ณาตอบแบบสอบถาม

วรรณพร เรื องโสภณ
นักศึกษาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรื อง พฤติกรรมและความสัมพันธ์ ของส่ วนประสมทางการตลาดและทัศนคติการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสินของผู้บริโภค ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 3ลงใน ( ) หน้าข้อความทีตรงตามความจริ งของท่าน
1. เพศ
1. (

) ชาย

2. (

) หญิง

2. อายุ
1. ( ) ตํากว่า 25 ปี
3. ( ) 35 – 45 ปี ขึนไป

.(
4. (

) 25 – 35 ปี
) 45 ปี ขึนไป

. ระดับการศึกษา
1. ( ) มัธยมศึกษา/ปวช.หรื อตํากว่า
2. ( ) อนุปริ ญญา/ปวส.
3. ( ) ปริ ญญาตรี
4. ( ) สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
1. ( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
.(
3. ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
. ( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง

5. รายได้เฉลียต่อเดือน
1. ( ) ตํากว่า , บาท
3. ( ) 20,001– 30,000 บาท

.(

) 0,
.(

– , บาท
) มากกว่า 3 ,

6. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณ
1. ( ) ตํากว่า , บาท
3. ( ) 20,001– 30,000 บาท

.(

) 0,
.(

– , บาท
) มากกว่า - , บาท

บาท
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7. รายได้อืน (รายได้เสริ ม)
1. ( ) ตํากว่า , บาท
3. ( ) 20,001– 30,000 บาท

.(

8. สถานภาพการสมรส
1. ( ) โสด
3. ( ) หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2. (

) 0,
.(

– , บาท
) มากกว่า 3 ,

) สมรส

9. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน)
1. ( ) 1 คน
.(
3. ( ) 3 คน
.(

) 2 คน
) คน ขึนไป

10. ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ( ) ยกเว้น
3. ( ) 10%
5. ( ) 20%
7. ( ) 30%

) 5%
) 15%
) 25%
) 35%

11. ท่านสูบบุหรี หรื อไม่
1. ( ) ไม่สูบ

.(
.(
6. (
8. (

.(

บาท

) สูบ ปริ มาณวันละ.......มวน

12. ท่านดืมสุราหรื อไม่
1. ( ) ไม่ดืม
. ( ) ดืมครังคราว
3. ( ) ดืมเป็ นประจํา เป็ นเวลานาน ........ปี
13. ปัญหาด้านสุขภาพและโรคประจําตัว
1. ( ) สุขภาพแข็งแข็งแรง
.(

) มีโรคประจําตัว โปรดระบุ...............
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสิน
ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
1. โดยปกติท่านมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) ฝากบัญชีธนาคาร
. ( ) ฝากประกันชีวิต
3. ( ) ลงทุนซือสลากออมสิน
. ( ) อืนๆ (ระบุ)................................
2. ท่านเคยทําประกันชีวติ กับบริ ษทั ประกันชีวิตอืนหรื อไม่ (หากไม่เคย ข้ามไปทําข้อ 4 )
1. ( ) เคย
. ( ) ไม่เคย
3. สาเหตุทีท่านทําประกันชีวิต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) ต้องการความคุม้ ครองและสะสมทรัพย์
. ( ) ต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้
3. ( ) คุน้ เคยกับพนักงานธนาคาร
4. ( ) ชือเสียงของธนาคาร
5. ( ) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6. ( ) ของแถม
4. ท่านคิดว่าในกรณี ทีจะทําสงเคราะห์ชีวิต ท่านจะเลือกทําในวงเงินประกันเท่าใด
1. ( ) ตํากว่า 100,000 บาท
. ( ) 100,001 – 500,000 บาท
3. ( ) 500,001 – 1,000,000 บาท 4. ( ) 1,000,001 เป็ นต้นไป
5. ท่านมีความสามารถในการส่งเบียประกันต่อเดือนในวงเงินเท่าใด
1. ( ) ตํากว่า 1,000 บาท
. ( ) 1,001 – 5,000 บาท
3. ( ) 5,001 – 10,000 บาท
4. ( ) 10,001 เป็ นต้นไป
6. ท่านคิดว่าระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันชีวิตควรมีระยะเวลาในการคุม้ ครองเท่าใด
1. ( ) 5 – 10 ปี
. ( ) 11 – 15 ปี
3. ( ) 16 – 20 ปี
4. ( ) 21 ปี เป็ นต้นไป
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7. รู ปแบบของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตรู ปแบบใดทีท่านสนใจมากทีสุด
1. ( ) เพือบุตรหลาน
. ( ) แบบสะสมทรัพย์
3. ( ) แบบตลอดชีพ
4. ( ) แบบชัวระยะเวลา
8. จํานวนกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทีท่านซือผ่านธนาคารออมสิน
1. ( ) 1 กรมธรรม์
. ( ) 2 กรมธรรม์
3. ( ) 3 กรมธรรม์
4. ( ) 4 กรมธรรม์ ขึนไป
9. บุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) ตนเอง
. ( ) คู่สมรส
3. ( ) ครอบครัว
4. ( ) บุตร
5. ( ) เพือน
6. ( ) พนักงานธนาคาร
10. แหล่งข้อมูลใดทีท่านคิดว่ามีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตมากทีสุด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( )โทรทัศน์
. ( ) วิทยุ
3. ( ) นิตยสาร
4. ( ) อินเตอร์เน็ต
5. ( ) หนังสือพิมพ์
6. ( ) พนักงานธนาคาร
11. เหตุผลในการตัดสินใจซือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) ความต้องการการออมเงิน
. ( ) ความต้องการคุม้ ครองชีวิต
3. ( ) ต้องการค่าใช้จ่ายยามเกษียณ
4. ( ) ต้องการมรดกให้ลกู หลาน
5. ( ) เพือการศึกษาให้บุตร
6. ( ) เป็ นการลงทุนในรู ปแบบหนึง
7. ( ) ความต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้

82
ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาดของการซือสงเคราะห์ ชีวิตธนาคาร
ออมสิ นของผู้บริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิน แดง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3 ลงในช่ องว่ างเพือ
แสดงระดับความสําคัญทีท่ านมีต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสิน

ข้ อที

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ชือเสียงและความน่าเชือถือของธนาคารออมสิน
ความหลากหลายของรู ปแบบสงเคราะห์ชีวิต
ใช้เป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นเงินกูไ้ ด้
ผลประโยชน์และอัตราผลตอบแทนสูง
ระยะเวลาของกรมธรรม์
ขันตอนในการสมัครและออกกรมธรรม์รวดเร็ ว
ด้ านราคา
อัตราค่าเบียประกันเหมาะสมกับผลประโยชน์ตอบแทน
สามารถหักชําระค่าเบียประกันผ่านบัญชีของธนาคารได้
ความเหมาะสมของเบียประกันกับอายุผทู้ าํ ประกัน
มีการคํานวณค่าเบียประกันทีถูกต้อง และแม่นยํา
ความหลากหลายของอัตราเบียประกัน
ส่วนลดอัตราเบียประกันเมือชําระเป็ นงวดรายปี
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
สามารถติดต่อซือสงเคราะห์ได้ทีธนาคารออมสินทัวประเทศ
สาขาของธนาคารออมสินอยูใ่ กล้ทีทํางาน ทีพักอาศัย
มีสาขาประจําบนห้างสรรพสินค้าทีสะดวกต่อการติดต่อ
นอกเวลาทํางาน
การติดต่อกับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ธนาคารมีทีจอดรถเพียงพอ

ระดับความสําคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

83

ข้ อที

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

18 มีความสะดวกในการเดินทางมาซือ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
19 โฆษณาผ่านทางสื อสิ งพิมพ์ สือโทรทัศน์ วิทยุ
20 พนักงานของธนาคารสามารถให้ขอ้ มูลเกียวกับสงเคราะห์
ชีวิตได้ถกู ต้อง ชัดเจน
21 มีเว็บไซต์ของธนาคารเพือให้ลกู ค้าได้ศกึ ษาข้อมูล
22 สามารถโอนย้ายสาขาติดต่อไปยังสาขาทีสะดวกได้
23 มีการจัดของสมนาคุณให้กบั ผูท้ าํ ประกันตามวงเงินที
เหมาะสม
24 พนักงานดูแล แจ้งข่าวสารสิ ทธิประโยชน์ภายหลังจากซือ
สงเคราะห์ชีวิตแล้ว อย่างสมําเสมอ

ระดับความสําคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยด้ านทัศนคติของผู้บริโภคในการซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคาร
ออมสิ นของผู้บริ โภค ธนาคารออมสิ น สาขาดิน แดง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3 ลงในช่ องว่ างเพือ
แสดงระดับความสําคัญทีท่ านมีต่อการตัดสินใจซือสงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสิน

ข้ อที

ทัศนคติของท่ านทีมีต่อการตัดสินใจซือ
สงเคราะห์ ชีวติ ธนาคารออมสิน

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ด้ านอรรถประโยชน์
การทําสงเคราะห์ชีวติ คือ การสร้างความมันคงทางการเงิน
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการลดความเสียงบรรเทาความ
เดือดร้อนทีจะเกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นทางการเงินธุรกิจหรื อสุขภาพ
การทําสงเคราะห์ชีวติ เป็ นการสร้างสวัสดิการยามแก่ชรา
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น เงินปันผล
และการคุม้ ครองชีวิต อย่างคุม้ ค่า
5 การซือสงเคราะห์ชีวิตให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน
ด้ านเงือนไข ข้ อตกลง
6 การทําสงเคราะห์ชีวติ ทําให้ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเพิมมากขึน
7 การรับค่าสินไหมทดแทนมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
8 การทําประกันชีวิตไม่ใช่หลักประกันทีมันคง
9 การทําสงเคราะห์ชีวติ มีสญ
ั ญาและเงือนไขทีเอาเปรี ยบผูเ้ อา
ประกัน
10 ระยะเวลาของกรมธรรม์ยาวนานไม่คุม้ ค่าต่อการเสียเบียประกัน
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทีกรุ ณาตอบคําถามทีเป็ นจริ ง
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551 – 2554
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั

นางสาววรรณพร เรื องโสภณ
418/1 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานครฯ
ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง
สําเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยทีปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริ ษทั ทีสิส คอนเซาท์
จํากัด
ลูกจ้างธนาคารออมสิน ฝ่ ายธุรกิจบริ การและอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานพหลโยธิน
พนักงานปฏิบตั ิการ 4 ธนาคารออมสิน สาขาดินแดง

