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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพยป์ระเภท
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างคือประชาชนในเขตบางแค จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ท า
อาชีพรัฐวสิาหกิจ และมีรายได ้40,001-50,000 บาท ต่อเดือน  
 ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตแบบสะสมทรัพยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 โดยปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือดา้น
การส่งเสริมการขาย ค่าเฉล่ีย 4.36รองมาคือดา้นขอ้มูล เอกสารต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.18 ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.99 ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 
3.61 และดา้นกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 3.47 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพยข์องประชาชนไม่แตกต่างกนัส่วนพฤติกรรมการออมทรัพยด์ว้ย วธีิการออม รูปแบบการออม
ทรัพยเ์พื่อการเกษียณอายุการท าประกนัชีวิต ประกนัชีวิตท่ีซ้ือ และแนวโนม้ในการท าประกนัชีวิต
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ในอนาคตแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของประชาชน
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน โดยมีอาชีพประจ าและมีรายไดร้ะดบัปาน
กลางถึงระดับดี มีแนวโน้มท่ีจะท าประกันชีวิตในอนาคต ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัจจยัภายในท่ีเห็น
ความส าคญัของการท าประกนัชีวิตว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึนก็จะสามารถรักษาได้ทนัที 
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน และปัจจยัภายนอกจากส่ือต่างๆ รวมถึงการมีตวัแทนและ
สาขาท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติแบบสะสม
ทรัพย ์ดงันั้นผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจท าประกันชีวิต และการ
วางแผนรูปแบบการออมทรัพยข์องตนเองและครอบครัว ซ่ึงภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลของ
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ไปประกอบการตดัสินใจ
และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และ
สมาคมประกันชีวิตไทย สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับใช้เพื่อประกอบการส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัชีวิต และการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการท าประกนัชีวิต ทั้งใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์ของการท าประกนัชีวติ และประโยชน์ทางดา้นภาษีใหม้ากข้ึน 
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This research has objectives to study about Factors affecting the behavior of savings life 
insurance savings of the people in Bangkae District, Bangkok. This study was a survey of a 
sample of 400 people in Bangkae District, Bangkok and used a questionnaire as a tool of study 
then statistical processing, including frequency, percentage, average, and standard deviation. For 
statistical hypothesis testing using t-test and one-way analysis of variance. 

Most respondents were female between 36-45 years, bachelor degree ducation. 
Enterprises that do business and earn salary 40,001-50,000 baht per month. 

The opinions of The Marketing Mix that influence the decision to buy life insurance 
saving in overall levels averaged was 4.04, by factors that have the greatest effect was the 
promotion has 4.36, the second levels averaged was physical evidence such as all document and 
information has 4.18, Place has the level averaged was 4.10, Products has level averaged was 3.99, 
People has level averaged 3.92, Price has level averaged was 3.61 and the last one Process has 
level averaged 3.47 respectively. 

The hypothesis testing found respondents with personal factors including gender, age, 
education, occupation and monthly income varies. The decision to buy life insurance saving 
people's behavior does not differ in terms of the savings with the savings scheme for retirement 
savings and life insurance. Buying life insurance in the future are different effecting a decision to 
buy life insurance saving of people different in the level of significance .05 
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That most consumers were of working age. The career regular and income moderate-to-
good were likely to make life insurance in the future. This may be due to internal factors that the 
importance of life insurance. If this happens unexpectedly, it can be treated immediately. Without 
taking into account the costs incurred. And external inputs from various media including 
representatives and branches throughout the country. Which is an important factor affecting the 
decision to buy life insurance saving. The results of this study can be applied to decision making 
insurance and plan the layout of their own savings and family. The business sectors that could be 
the result of factors that influence the decision to buy life insurance saving. The decision and 
determining marketing strategies. In order to meet the target customers more effectively. 

In addition, The Office of Insurance Commission, Thailand can used the result of this 
study, was to be deployed to promote the insurance business and campaign encouraging people to 
see the importance of life insurance and provide more tax benefits. 
 
 


