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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ผู้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน เพศชายและ
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้
เป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การถดถอยพหุคูณ
(Stepwise Multiple Regression) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows
ผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 โดยสามารถพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ 0.713 ,ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น
ระหว่างตัวแปร(R2) เท่ากับ 0.508 หรือร้อยละ 50.80 ,ค่าความคลาดเคลื่อน (SE est) เท่ากับ 0.373 ,ค่า
F เท่ากับ 410.720 ,ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูป ของคะแนนดิบ(b) เท่ากับ
0.986 ,ค่า β เท่ากับ 0.713 และผลของภาพลักษณ์ขององค์การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
(t) เท่ากับ 20.266
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Abstract
The purpose of this study was to study Corporate image that affects purchasing
decisions Life insurance to protect mortgages from the Government Housing Bank, Lamphun
Branch.
The samples in this study were customers of the Government Housing Bank, Lamphun
Branch. 400 males and females aged 20 years and over. The tool for collecting data in this
research was a questionnaire. Statistics used in the research to analyze the data. by finding the
frequency, percentage, mean, standard deviation and Stepwise Multiple Regression. Data were
analyzed using SPSS for windows package.
The finding were : Corporate Image that affects purchasing decisions Life insurance to
protect mortgages from the Government Housing Bank, Lamphun Branch at the level of
statistical significance of 0.05, with Sig. equal to 0.000, at the highest level, with a mean of
4.70, able to forecast multiple correlation coefficient (R) equal to 0.713 , forecast coefficient,
increased forecast coefficient between variables (R2) was 0.508 or 50.80 % , error (SE est) was
0.373 , F was 410.720 , the regression coefficient of predictor variable in the form of raw score
(b) was 0.986 , β was 0.713 and The effect of corporate image affecting the decision to
purchase life insurance (t) is 20.266
Keywords: corporate Image , purchase decision

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการดาเนินงานของแต่ล ะธนาคารเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อ ย ๆ ทุกธนาคารมีการ
ปรับ ตัว เพื่ อ การแข่ งขั นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วามส าคั ญ กับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทาให้ ลู ก ค้ า มี
ทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น เช่น การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สู ง สุ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รบวงจร การปรั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย การพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสนับสนุนการทางาน การเน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว เป็นต้น ดังนั้น
สถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นกิจการที่จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยภาพลักษณ์ขององค์การมากที่สุด เพราะ
ความสาเร็จของสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แล้วในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันกันอย่างสูง ภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่สร้างได้ แก้ไขได้ แต่หาก

เสี ยไปแล้ ว กลั บแก้ ไ ขยากและต้ อ งใช้ เ วลา ภาพลั กษณ์ที่ ดี ช่ว ยสร้างความน่าเชื่อ ถื อ ไว้ว างใจจาก
ผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร
จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและชีวิต เป็นสิ่งที่มี
ความส าคั ญ และการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ นั้ น ต้ อ งพบกั บ ความเสี่ ย งภั ย อั น ได้ แ ก่ ภั ย ที่ เ กิ ด จาก
ธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุจนต้องทุพพลภาพไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ ทาให้เกิดการสูญเสีย
รายได้ประจา ตลอดจนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ โรคร้ายแรงทาให้ต้องสูญเสียชีวิต จากเหตุความเสี่ยง
ที่กล่าวมา จึงเป็นผลให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสร้าง
ความมั่นคงของชีวิต รวมถึงความมั่นคงทางการเงิน การประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ทาหน้าที่ให้บริการความ
คุ้มครองตลอดจนช่วยเหลือบรรเทาความเสี่ยงภัย เป็นการรวมศูนย์ของกลุ่มคนเพื่อร่วมกันเฉลี่ยภัย
เนื่องจากมรณกรรม การสูญเสียอวัยวะเพียงใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า การทุพพลภาพ รวมถึง
การสูญเสียรายได้เมื่อเกษียณ การสูญเสียผู้นาครอบครัวโดยไม่คาดคิด การได้ทาประกันชีวิตจึงเป็นการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นทายาทและอยู่ในความดูแลไม่ได้รับความลาบาก ทั้งนี้ บริษัทประกัน
ชีวิตจะทาหน้าที่ใ นการนาเงินที่ไ ด้รับจากเบี้ยประกันภัยไปจ่ายให้แก่ผู้ ได้รับภัย ดังนั้น การสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ขององค์ ก รจึงเป็นการสร้างความน่าถื อ และความเชื่อมั่นให้กับลู กค้ าในการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อ
คุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจได้
นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทาให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่
อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน และเพื่อ ที่จะนาผลจากการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนา และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การให้ประสิทธิภาพที่ดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่
อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ขององค์การ ได้แก่ เอกลั กษณ์ขององค์กร ชื่อเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การให้บริการ และการติดต่อระหว่างบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา
ลาพูน ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ 20 ขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามในการการสุ่มตัวอย่างของกลุ่ม
ประชากร จานวน 400 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์การ ได้แก่ เอกลักษณ์ขององค์กร ชื่อเสียง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การให้บริการ และการติดต่อระหว่างบุคคล
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสินใจซื้อ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่
ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์การ
ภาพลักษณ์ คือ ความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งผลให้จิตใจ
ของผู้รับบริการที่มีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร สถาบัน LeBlance & Nguyen. (1996).ได้แบ่งภาพลักษณ์
องค์กรของธุรกิจเป็น 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นการกระตุ้นการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ขององค์การ มีดังต่อไปนี้
1) เอกลักษณ์ขององค์กร (Corporative Identity) หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องในลักษณะด้านต่างๆ
ในองค์ ก ร อาทิ โลโก้ การบริ ก าร ราคา สิ่ ง ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย โดยสามารถน ามา
เปรียบเทียบแต่ละองค์กร
2) ชื่อเสียง (Reputation) หมายถึง การบริการที่มีคุณภาพจนได้รับชื่อเสียง มีเสียงเล่าลือที่
รับประกันได้ ซึ่งชื่อเสียงจะสร้างความเชื่อมั่น และสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้
3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง เครื่องมือในการติดต่อ
องค์กรกับผู้รับบริการ ในส่วนสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ ยังเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้บริการ ให้บริการ
ที่ดี
4) การให้บริการ (Service Offering) หมายถึง การบริการมีปัจจัยที่ตัวหลัก และตัวสนับสนุน ซึ่ง
เกี่ ยวข้องกั บเหตุผ ลเพราะเหตุใ ดลู กค้ าจึงใช้บริการขององค์ กร ส่ว นตัว สนับสนุน คือ การให้บริการที่
ผสมผสาน พร้อมที่จะบริการ

5) การติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal Contact) หมายถึง การที่เข้าใจ และบริการตรง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถติดต่อผ่านความรู้สึก พฤติกรรมซึ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการ
ให้บริการ การบริการที่มีคุณภาพทาให้ผู้รับบริการเกิดเจตคติที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
St.Elmo Lewis. (1898). ได้อธิบายว่า ลาดับขั้นการตัดสินใจซื้อแบบไอดาเป็นผลในการส่งเสริม
การตลาดที่ต้องทาให้เกิดผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการแสดงลาดับขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะผ่านกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่มต้นที่ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จักสินค้าแล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้าความ
สนใจ จนสามารถแยกแยะสินค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด
3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนาที่
จะได้ครอบครองสินค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่ สินค้านั้นเสนอให้
หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่สินค้านั้นหยิบยื่นให้
4. การกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการซื้อสินค้า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชุลี พ ร จุมพลหล้ า. (2564). ศึก ษา ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ ความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านัก งานใหญ่ . ผลการวิจั ย พบว่า ข้ อ มู ล ลั ก ษณะบุ ค คลของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มาใช้ บริ การที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอายุ 20-30 ปี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.00 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.75 มี อ าชี พ เป็ น ข้ า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.00 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สานักงานใหญ่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สานักงานใหญ่ และปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงาน
ใหญ่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
กาญจนาภรณ์ บุญ เกิ ด . (2558). การรั บรู้ ภ าพลั กษณ์อ งค์ ก รและส่ ว นประสมการตลาดที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขต

ปทุมธานี. และผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.30 มีช่วงอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้ อ ยละ 57.30 การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.00 ประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58.80 มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.00 ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์การมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่
ด้านการดาเนินธุรกิจ ด้านผู้บริหาร ด้านพนักงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามลาดับ และปัจจัย
ส่วนประสมทางกการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร โดยผู้วิจัยได้เลือก ประชากรสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อที่
อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรการคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Cochran (1953) เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ไม่ทราบจานวนของประชากรที่สนใจศึกษา และ
จานวนประชากรนั้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ได้ง่าย จากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม คือจานวน 400 คน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ เลือกเก็บแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง จากลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลาพูน โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
และผ่าน Social Media ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยในช่ วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบวัดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์การ
ส่วนที่ 3 แบบวัดเกี่ยวกับการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจัยไปทาการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือ
ค่าเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1.ค่าเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขั้นไปเรียนปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา จานวน 4 ท่าน ทั้งนี้นาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence: IOC)
โดยใช้สูตร ได้เลือกคาถามข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 มาใช้เป็นข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง

ได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครบคลุมในแต่ละ
ด้าน และความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92
2.ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้วทา
ทดสอบ (Try Out) จานวน 40 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์สาขาลาพูน เพื่อตรวจสอบว่าคาถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.70
และค่า Corrected Item-Total correlation มากกว่า 0.30 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและ
สามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริง โดยได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.935
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกาหนดระดับความน่าเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมาประมวลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิ ติ
(SPSS) รายละเอียดดังนี้
1.การวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)
2.การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์การ และการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งในที่นี้
คือความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพลักษณ์ขององค์การ กับการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่
อยู่อาศัย โดยใช้การวิเคราะห์ One-way ANOVA หรือ F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Stepwise Multiple Regression)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีการศึกษาระดับ
ต่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.25 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีอาชีพพนักงานบริษัท/
ลูกจ้างองค์กรเอกชน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 80.50

ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ ง 5 ด้ า น คื อ เอกลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร
ชื่อเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การให้บริการ และการติดต่อระหว่างบุคคล พบว่า ภาพลักษณ์
ขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 โดยลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส าขาล าพู นให้ ความสาคั ญ ภาพลักษณ์ขององค์ การแต่ละด้านแตกต่างกั น
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อ ยได้ดังนี้ คื อ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ เอกลั กษณ์ขององค์ กร การ
ให้บริการ การติดต่อระหว่างบุคคล และชื่อเสียง ตามลาดับ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ชี วิ ต เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ น เชื่อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง 4 ด้ า น ของลู ก ค้ า ธนาคาร
สงเคราะห์สาขาลาพูน ให้ความสาคั ญโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของลูกค้าธนาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ที่อยู่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 โดยลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาลาพูนให้ความสาคัญการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคาร
สงเคราะห์สาขาลาพูน แต่ละด้านแตกต่างกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านการกระทา
ด้านความสนใจ ด้านความปรารถนา และความตั้งใจ ตามลาดับ
ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ซึ่งได้แก่ เอกลักษณ์ขององค์กร ชื่อเสียง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การให้บริการ และการติดต่อระหว่างบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ One-way ANOVA หรือ Ftest และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ภาพลักษณ์ของ
องค์การ ประกอบด้วยเอกลักษณ์ขององค์กร ชื่อเสียง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การให้บริการ และ
การติดต่อระหว่างบุคคล โดยค่า P น้อยกว่า 0.5 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทาให้
ค่าสมการถดถอยให้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม(R) เท่ากับ
0.713 แสดงว่า ภาพลักษณ์ขององค์การ มีความเหมาะสมกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อ คุ้มครอง
สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของลู ก ค้ า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส าขาล าพู น ถึ ง ร้ อ ยละ 71.3 0 ที่ จ ะน ามาใช้
พยากรณ์ และสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของลูกค้าธนาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่า R2 เท่ากับ
0.508 แสดงว่า ภาพลักษณ์ขององค์การ สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ได้ร้อยละ 50.80 และ
พยากรณ์ค่าความคลาดเคลื่อน (SE est) เท่ากับ 0.373
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารสงเคราะห์สาขา
ลาพูน มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และมีค่า F เท่ากับ 410.720 ซึ่ง

มากกว่า 4 แสดงว่า ภาพลั กษณ์ ขององค์ การ มีความเหมาะสมกับการตัดสิ นใจซื้อ ประกันชี วิต เพื่อ
คุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน อยู่ในระดับมาก
และภาพลักษณ์ขององค์การ(ZIMM) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกโดยให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ(b) เท่ากับ 0.986 ค่า β เท่ากับ 0.713 แสดงว่า
ภาพลักษณ์ขององค์การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน อยู่ในระดับมาก และผลของภาพลักษณ์ขององค์การที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน (t)
เท่ากับ 20.266 และภาพลักษณ์ขององค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูนโดยค่า Sig เท่ากับ 0.000* จึงสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย = -0.017 + 0.986(X1)
(20.266)
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย = 0.713(X1)
(20.266)
หมายเหตุ : ในวงเล็บคือค่าของ t

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ภาพลัก ษณ์ ขององค์ การที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจทาประกันชีวิต เพื่อ คุ้ มครอง
สิ นเชื่อ ที่ อ ยู่อ าศัย ของลู ก ค้ าธนาคารอาคารสงเคราะห์ส าขาล าพูน มีประเด็นส าคั ญ ที่ส ามารถนามา
อภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยค่า Sig.
เท่ า กั บ 0.000 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.70 โดยสามารถพยากรณ์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ 0.713,ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น
ระหว่างตัวแปร(R2) เท่ากับ 0.508 หรือร้อยละ 50.80 ,ค่าความคลาดเคลื่อน (SE est) เท่ากับ 0.373 ,ค่า
F เท่ากับ 410.720 ,ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ(b) เท่ากับ
0.986 ,ค่า β เท่ากับ 0.713 และผลของภาพลักษณ์ขององค์การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
(t) เท่ากับ 20.266
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร จุมพลหล้า. (2564). ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านั ก งานใหญ่ ปั จ จั ย ด้ า น
ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ และปัจจัยด้าน
ทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05

ข้อเสนอแนะ
1.ศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลาพูน เพื่อขยายผลการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมมากขึ้น
แล้วนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันระหว่างธนาคาร
2.ศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของลูกค้าธนาคารอื่น เพื่อดูว่าแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร
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