55602735 : สาขาวิชาการประกอบการ
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
1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายเท่ากับเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พข้า ราชการ/พนัก งานรั ฐ วิส าหกิ จ มี ร ายได้ 10,001 - 20,000 บาท
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
KEY WORD : LIFE INSURANCE/CONSUMER BEHAVIOR/MARKETING MIX FACTOR
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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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบการวิจยั อาจารย์ ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ กรรมการ
ตรวจสอบการวิจยั และรองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุ น นท์ อาจารย์ทีปรึ ก ษาการวิจยั ทีได้ให้
คํา แนะนํา ช่ ว ยเหลื อ สนับสนุ น แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนงานวิจ ัยฉบับนี สําเร็ จได้ ตลอดจน
คณาจารย์ทุก ท่ านในมหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร ทุ ก ท่ า นที ได้ประสิ ท ธิ ประสาทวิ ชา แนวคิ ด และ
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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