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ภาพลกัษณ์องคก์รและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

Organization Image and Marketing Mix That Affect The Purchase Life Insurance 

Decision Trend of People In Pattani Province, Thailand 
ฐริวฒัน์ ไชยรตัน์ Thirawat Chairat 

 

บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มผีลต่อ

แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 2) ศกึษาภาพลกัษณ์ขององคก์รที่

ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี และ 3) ศึกษาส่วน

ประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี จํานวน 400 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวเิคราะห์

ความแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 

 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อเดอืน และอาชพีต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

นอกจากน้ียังพบว่าภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ ภาพลกัษณ์องค์กรด้านเอกลกัษณ์ขององค์กร ภาพลกัษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้า (กรมธรรม์) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ

ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 70.9 
 

คาํสาํคญั : ภาพลกัษณ์องคก์ร, สว่นประสมทางการตลาด, แนวโน้มการตดัสนิใจซือ้, ประกนัชวีติ 
 

Abstract 
 

The research aimed to 1) compare the demographic factors that influence the trends in 

purchasing life insurance of the population in Pattani province, 2) investigate the organizational 

images which impact the trends in purchasing life insurance of the population in Pattani province, 

and 3) observe the marketing mix that affects trends in purchasing life insurance of the Pattani’s 

population. The samples were 400 Pattani residents. Frequency, percentage, mean, standard 

deviation, T-test, F-test with One-Way ANOVA, and multiple linear regression were the tools 

applied in the quantitative analysis.  
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 The finding reported that the samples that differed in incomes and occupations tend to 

have different purchase decisions of life insurance at the statistically .05 significant level. 

Moreover, the organizational image (IO) in terms of reputation, corporate identity, and physical 

environment and the marketing mix in terms of physical evidence, product (insurance policy), 

place, and the process had a 70.9% influence on the trends in purchasing life insurance of the 

population in Pattani. 
 

Key Words : Organizational image, Marketing mix, Purchasing trend, Life insurance 
 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การทําประกนัชวีติของประชากรในแต่ละประเทศใช้เป็นตวัชี้วดัความเจรญิหรอืการพฒันาของ

ประเทศนัน้ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยภาคพื้นทวีปเอเชียประเทศที่มีการทําประกันชีวิตมากที่สุด ได้แก่ 

ประเทศญีปุ่่น สงิคโปร ์เกาหลใีต ้ประเทศเหล่าน้ีมคีวามเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยของเราที่มอีตัราการทําประกนัชวีติเพยีง 37% ของประชากรทัง้หมด หรอื

คดิเป็น 24 ล้านฉบบัจากจํานวนประชากรทัง้ประเทศกว่า 65 ล้านคน ที่มคีวามใกล้เคยีงกบัประเทศ

เพือ่นบา้นของเราอย่างประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นประเทศกําลงัพฒันากม็สีดัสว่นในการทําประกนัชวีติของ

ประชากรเพยีง 50 คนจาก 100 คน เช่นกนั (mtl-insure.com) และอาจจะมบีางคนที่ทําประกนัชวีติไว้

มากกว่า 1 ฉบบั ในขณะที่ปัจจุบนัในประเทศไทยมีบรษิัทประกันชีวติทัง้หมด 24 บรษิัทด้วยกนั ทัง้

บรษิทัสญัชาตไิทย บรษิทัต่างชาต ิและบรษิทัร่วมทุน หลายบรษิทัทีค่วบรวมกจิการกนั และหลายบรษิทั

กม็กีารเตบิโตทางธุรกจิอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัประกนัชวีติทีม่เีบี้ยรบัรวมมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั เอไอเอ (AIA) 2) บมจ.ไทยประกนัชวีติ (TLI) 3) บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ (MTL) 4) บมจ.

ไทยพาณิชย์ประกนัชวีติ (SCBLIFE) 5) บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกนัชวีติ (KTAL) ซึ่งจากสดัส่วนของ

ส่วนแบ่งทางการตลาด จะเห็นได้ว่า ทุกๆ บรษิัทพยายามแข่งขนัเพื่อต้องการครอบครองส่วนแบ่งกัน

ตลาดแลว้ ปัจจุบนัยงัมคีู่แขง่คอืธนาคารพาณิชยท์ีห่นัมาขายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติดว้ยเช่นกนั  

ถงึแมว้่าทีผ่่านมาธุรกจิประกนัชวีติจะการเตบิโตมาอย่างต่อเน่ือง แต่ในปี 2563 ภาพรวมธุรกจิ

ประกนัชวีติ นัน้จะอยู่ในช่วงชะลอตวัการเตบิโต โดยผลงานรวมของธุรกจิประกนัชวีติระหว่างมกราคม - 

ธนัวาคม 2563 มเีบี้ยประกนัภยัรบัรวมอยู่ที ่600,206.48 ลา้นบาท เตบิโตลดลงรอ้ยละ 1.75 เมื่อเทยีบ

กับปี 2562 คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิตรบัรวมต่อจํานวนประชากร (Insurance Density) อยู่ที่ 8,701.16 

บาท และเมื่อเทียบอตัราการเตบิโตของจีดพี ี(GDP) ของประเทศพบว่า ภาพรวมธุรกิจประกนัชวีติมี

อตัราการเตบิโตสูงกว่า อตัราการเตบิโตของจดีพีทีีเ่ตบิโตลดลงรอ้ยละ 6 ส่วนหน่ึงมาจากทางสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ไดอ้นุโลมระเบยีบ และกฎเกณฑ์

ต่างๆ โดยการเพิม่ช่องทางการเสนอขายแบบ Digital Face to Face (DF2F) ทีอ่ํานวยความสะดวกและ

ปรบักระบวนการขายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สําหรบัช่องทางการจดัจําหน่ายในธุรกจิประกนั 
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ชวีติ ช่องทางตวัแทนประกนัชวีติ (Agency) ยงัคงเป็นช่องทางการขายหลกั โดยช่องทางตวัแทนประกนั

ชวีติมเีบีย้ประกนัภยัรบัรวม 320,348.61 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นสูงถงึรอ้ยละ 53.37 มอีตัราการเตบิโต

รอ้ยละ 1.42 รองลงมา คอื ช่องทางการขายประกนัภยัผ่านธนาคาร (Bancassurance) มเีบี้ยประกนัภยั

รบัรวม 231,569.28 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.58 แต่มอีตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 5.83  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มผีลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

 2.  เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

 3.  เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของ

ประชากรในจงัหวดัปัตตานี 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของ

ประชากรในจงัหวดัปัตตานีทีแ่ตกต่างกนั   

 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชากรใน

จงัหวดัปัตตานี   

 3. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ประชากรในจงัหวดัปัตตานี (Regression) 
 

ขอบเขตของการวิจยั  

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวจิยัครัง้น้ีศกึษาถงึ ภาพลกัษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อแนวโน้ม

การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี มตีวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

  1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้

ต่อเดอืน อาชพี และจาํนวนบุตร 

  2) ภาพลกัษณ์องค์กรประกนัชีวติ ประกอบด้วย ด้านเอกลกัษณ์ขององค์กร ด้านชื่อเสยีง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการใหบ้รกิาร และดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล 

  3) ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกจิประกนักนัชวีติ ประกอบด้วย ด้านสนิค้า (กรมธรรม์) 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นส่งเสรมิการขาย ดา้นความรูค้วามสามารถ (ตวัแทนประกนั

ชวีติ) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการจดัการ 
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  ตัวแปรตาม คือ แนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

ประกอบด้วย ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ด้าน 

การตดัสนิใจซือ้ และดา้นความรบัรูภ้ายหลงัการซือ้ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรทีท่าํการศกึษาในครัง้น้ี คอื ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี ซึง่มจีาํนวน

ทัง้สิน้ 655,259 คน 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 2564  

 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 

  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี   
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 Leblance & Nguyen (1996 อา้งถงึใน สมัฤทธิ ์จาํนงค,์ 2557) การใหบ้รกิาร (Service Offering) 

การใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย สิง่ทีถ่อืว่าเป็นทัง้แกนหลกั และสนบัสนุนจะเกีย่วกบัหลกัการและเหตุผลทีว่่า

ทําไมลูกคา้เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทั ในขณะทีก่ารสนับสนุนคอืการบรกิารทีเ่พิม่มูลค่าใหก้บัการบรกิาร

อย่างหลากหลาย คอื มคีวามพยายามที่จะให้บรกิารแบบผสม พร้อมให้บรกิารโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอ 

โดยมอีงค์ประกอบ ดงัน้ี 1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร 2) ชื่อเสยีง 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4) การ

ใหบ้รกิาร และ 5) การตดิต่อระหว่างบุคคล 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 (Philip Kotler, 2012) ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service 

Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7P's ซึง่ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลติภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 4) ดา้นการสง่เสรมิ      5) ดา้นบุคคล 6) ดา้นกายภาพและการนําเสนอ 7) ดา้นกระบวนการ 

(Process) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค สุรสัวด ีมนตรภีกัดิ ์(2560) อา้งถงึ Kotler and Armstorng, 

(2014) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการตดัสนิใจซื้อประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอน อนัจะนําไปสู่การ

ตดัสนิใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน อนัจะนําไปสู่การตดัสนิใจซื้อ ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึง

ความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มลู 3) การประเมนิทางเลอืก 4) การตดัสนิใจซือ้ และ 5) พฤตกิรรมหลงั

การซือ้  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สมฤทยั ลขิติกจิวรกุล (2563) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยั

การเดนิทางต่างประเทศของคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารซึ่งประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ 

การตอบกลบั และความพรอ้มในการใหบ้รกิาร การรบัประกนัและการสรา้งความเชื่อมัน่ และการเอาใจ

ใส่ดูแลลูกค้าอยู่ ในระดบัดมีาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าคนวยัทํางานที่มเีพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัการ

เดินทางต่างประเทศแตกต่างกนั คุณภาพการบรกิารด้านการรบัประกันและการสร้างความเชื่อมัน่มี 

อทิธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดับ 0.05 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านจํานวนครัง้ในการเดินทางไปต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้ม พฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ม ี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า  

 ศิริขวัญ วาวแวว (2564) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของ

ประชาชน ในเขตจงัหวดัลําปาง ผลศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัด้านการตดัสนิใจเลือกซื้อประกนัสุขภาพมี

ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความไว้วางใจ และ

ภาพลกัษณ์องคก์าร มรีะดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณด้วยวธิ ี

Enter พบว่า ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความไว้วางใจ และภาพลกัษณ์องคก์ารส่งผลต่อ

การตดัสนิใจเลือก ซื้อประกนัสุขภาพของประชาชนในเขตจงัหวดัลําปาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่

ระดบั 0.01 

 สายญัณ์ สนัตเิพช็ร (2564) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดท้ีต่่างกนั ทําใหม้ผีลการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชวีติ ต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 และปัจจยัโดยภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านความมีเสน่ห์ของตราสินค้า ด้าน

ประโยชน์ของตราสนิคา้ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการเมอืง ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลยมีผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ทําการศกึษาในครัง้น้ี คอื ประชากรที่อาศยัอยู่ในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี  ซึ่งมจีํานวน

ทัง้สิน้ 655,259 คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้จากการคํานวณหาขนาดตวัอย่างของประชากรในพื้นที่

จงัหวดัปัตตานี  โดยใชสู้ตร Yamane (1973 อา้งถงึใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
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ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน ± 5  ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่   

 ส่วนที ่1 เป็นคําถามเกี่ยวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check 

List) จาํนวน 7 ขอ้   

 ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวิต มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้   

 ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกนักนัชวีติ มลีกัษณะเป็น

แบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 28 ขอ้   

 สว่นที ่4 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 23 ขอ้   
  

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ  

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องภาพลกัษณ์องค์กรประกนัชวีติ ส่วน

ประสมทางการตลาดในธุรกจิประกนักนัชวีติ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้บรโิภค 

เพือ่นํามากําหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั  

 2. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ แล้วนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) รายขอ้ 

และพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม (Index of Item objective Congruence : 

IOC) กบัตวัแปรทีต่อ้งการวดั ซึง่ในแต่ละขอ้มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

 3. ผูว้จิยัไดด้ําเนินการแกไ้ขปรบัปรุงแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้เสนออาจารย์

ทีป่รกึษางานวจิยัอกีครัง้ และนําแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try out) กบัประชากรในจงัหวดัปัตตานีทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพือ่หาค่าค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์

อลัฟาของครอนบาค ซึ่งจากการทดสอบแบบสอบถามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รประกนัชวีติ ไดค้่า    

α-Coefficient เท่ากบั 0.896 แบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดในธุรกจิประกนักนัชวีติ ได้

ค่า α-Coefficient เท่ากบั 0.974 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ไดค้่า α-

Coefficient เท่ากบั 0.967 และโดยรวมทัง้ฉบบั ไดค้่า α-Coefficient เท่ากบั 0.979 โดยแบบสอบถามมี

ความน่าเชื่อถอืตามหลกัสถติ ิ
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วจิยัดําเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form และจดัทําแบบสอบถามที่

เป็นเอกสารตามจาํนวนเท่ากบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 2. ผูว้จิยัไดก้ระจายผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Line และMessenger 

เพื่อความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับมาทางช่องทางออนไลน์เช่นเดิม และแจก
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แบบสอบถามโดยการเดนิแจกตามสถานที่ต่างๆ ในจงัหวดัปัตตานี เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ทํา

การตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองและรอรบัแบบสอบถามกลบัภายในวนัเดยีวกนั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่  

(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 2.  ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวติ ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจ

ประกนักนัชวีติ และแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี วเิคราะหโ์ดย

การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มผีลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชีวติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และ

ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความ

แตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิกีารแบบ LSD 

4.  ภาพลกัษณ์ขององคก์รและส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซื้อประกันชีวิตของประชากรในจังหวัดปัตตานี โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 73.00 มอีายุระหว่าง 20-30 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 62.00 ซึ่งมสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 โดยส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทียบเท่า คดิเป็นร้อยละ 82.25  มรีายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 34.75 ซึ่งมี

อาชพีเป็นพนกังานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 และสว่นใหญ่มไีม่มบุีตร คดิเป็นรอ้ยละ 61.00  

 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์รประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดั

ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.58) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการตดิต่อระหว่างบุคคล ( X = 4.61) รองลงมา คอื ดา้นชื่อเสยีง ( X = 4.59) ดา้น

การใหบ้รกิาร ( X = 4.59) ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ( X = 4.58) และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

( X = 4.54) 

 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดในธุรกจิประกนักนัชวีติในจงัหวดั

ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.59) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นกระบวนการจดัการ ( X = 4.63) รองลงมา คอื ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ( X = 4.61) 

ด้านสนิค้า (กรมธรรม์) ( X = 4.60) ด้านความรู้ความสามารถ (ตวัแทนประกนัชีวติ) ( X = 4.60) ด้าน

ราคา ( X = 4.59) ดา้นสง่เสรมิการขาย ( X = 4.57) และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ( X = 4.56) 
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 4. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี  

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.55) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ย

สูงสุด คอื ด้านความรบัรู้ภายหลงัการซื้อ ( X = 4.57) รองลงมา คอื ด้านการตดัสนิใจซื้อ ( X = 4.55) 

ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ ( X = 4.55) ด้านการค้นหาข้อมูล ( X = 4.55) และด้านการประเมินผล

ทางเลอืก ( X = 4.52) 

 5. การเปรียบเทียบแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

การเปรยีบเทยีบแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี จําแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(n=400) 

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร ์

แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 

ดา้นความ

รบัรูภ้ายหลงั

การซื้อ 

ดา้นการ

ตดัสนิใจซื้อ 

ดา้นการรบัรูถ้งึ

ความตอ้งการ 

ดา้นการ

คน้หาขอ้มลู 

ดา้นการ

ประเมนิผล

ทางเลอืก 

โดยรวม 

เพศ .808 .175 .083 1.093 1.029 .796 

อายุ 2.773 4.376 .855 .663 1.287 1.988 

สถานภาพ 3.174 1.471 .641 .263 .439 1.601 

ระดบัการศกึษา 2.911 1.451 2.363 .171 1.515 1.866 

รายไดต้่อเดอืน 3.281* 2.557 1.556 3.352* 2.500 3.274* 

อาชพี 4.220** 2.615* 1.112 2.039 2.784* 3.294** 

จาํนวนบุตร 2.194 .956 .910 2.077 1.716 1.732 

*p < .05, **p < .01 
 

  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อเดอืนต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรบัรู้ถงึความต้องการ และด้านการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดั

ปัตตานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

การรบัรู้ถงึความต้องการ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .01 ส่วนด้านการค้นหาข้อมูล 

และดา้นความรบัรูภ้ายหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. ภาพลกัษณ์ขององคก์รและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี ดงัตาราง  
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ตาราง 2 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี (n=400) 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและส่วน

ประสมทางการตลาด 

แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 

ดา้นความรบัรู้

ภายหลงั 

การซื้อ 

ดา้นการ

ตดัสนิใจซื้อ 

ดา้นการรบัรู้

ถงึความ

ตอ้งการ 

ดา้น 

การคน้หา 

ขอ้มลู 

ดา้นการ

ประเมนิผล

ทางเลอืก 

โดยรวม 

Constant .735 .432 .322 .030 .346 .294 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์

ขององคก์ร (X1) 

.104* .173** .108* .108* .145** .123** 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง 

(X2) 

.261** .227** .179** .209** .159** .216** 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้น

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X3) 

.120** .116* .158** .003 .136** .102** 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นการ

ใหบ้รกิาร (X4)  

.051 .036 .006 .100* .047 .008 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นการตดิตอ่

ระหว่างบุคคล (X5) 

.030 .045 .022 .047 .016 .001 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ 

(กรมธรรม)์  (X6) 

.133** .073 .178** .108* .007 .108** 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

(X7) 

.047 .109 .011 .044 .079 .032 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (X8) 

.061 .082 .246** .089 .003 .096** 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ส่งเสรมิการขาย (X9) 

.010 .054 .021 .015 .029 .002 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ความรูค้วามสามารถ (ตวัแทน

ประกนัชวีติ) (X10) 

.074 .108 .007 .140** .247** .020 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (X11) 

.162** .150** .031 .145** .201** .139** 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

กระบวนการจดัการ (X12) 

.091* .032 .166** .096 .006 .084** 

F Test 27.556 23.531 32.799 44.775 30.298 78.579 

R2 .461   .422   .504   .581   .484   .709   

Adjusted R2 .444   .404   .489   .568   .468   .700   

*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
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 จากตาราง 2 พบว่า ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง สว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพ ภาพลกัษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ภาพลกัษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ สว่นประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (กรมธรรม)์ สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 70.9 ซึ่ง

สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = .294+.216X2 +.139X11+.123X1+.102X3+.108X6 

     +.096X8+.084X12 

  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

  1)  ภาพลกัษณ์องค์กรด้านชื่อเสยีง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้า (กรมธรรม์) 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการส่ง 

ผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 46.1 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .736+.261X2 +.162X11+.120X3+.133X6+.104X1+.091X12 

  2) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร สว่นประสม

ทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผล

ต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติดา้นการคน้หาขอ้มลูของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถ

อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 42.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .432+.227X2 +.173X1+.150X11+.116X3 

  3) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า 

(กรมธรรม)์ ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ส่งผลต่อ

แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติดา้นการประเมนิผลทางเลอืกของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 50.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = .322+.246X8 +.158X3+.166X12+.178X6+.179X2+.108X1 

  4) ภาพลกัษณ์องค์กรด้านชื่อเสยีง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

สว่นประสมทางการตลาดดา้นความรูค้วามสามารถ (ตวัแทนประกนัชวีติ) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์

ขององค์กร ภาพลกัษณ์องค์กรด้านการให้บรกิาร ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ   

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้า (กรมธรรม์) ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติชวีติ

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.1 

ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .030+.209X2 +.145X11+.140X10+.108X1+.100X4 

    +.096X12+.108X6 
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  5) สว่นประสมทางการตลาดดา้นความรูค้วามสามารถ (ตวัแทนประกนัชวีติ) สว่นประสมทาง

การตลาดด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ภาพลกัษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพลกัษณ์

องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชวีติดา้นความรบัรูภ้ายหลงัการซื้อของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบั

การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 48.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .346+.247X10 +.201X11+.136X3+.145X1+.159X2 

 

อภิปรายผล 

 

 1. การเปรยีบเทยีบแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดงัตาราง 1 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อเดอืนต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากร

ในจงัหวดัปัตตานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการรบัรู้ถงึความต้องการ และด้านการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสมฤทยั ลขิติกจิวรกุล (2563) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อประกันภยัการเดินทางต่างประเทศของคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศกึษา พบว่า คนวยัทาํงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยั

การเดนิทางต่างประเทศ แตกต่างกนั 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดั

ปัตตานี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

การรบัรู้ถงึความต้องการ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .01 ส่วนด้านการค้นหาข้อมูล 

และด้านความรบัรู้ภายหลังการซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั

การศกึษาของสมฤทยั ลขิติกจิวรกุล (2563) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยั

การเดนิทางต่างประเทศของคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า คนวยัทาํงานทีม่ี

อาชพี แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ แตกตา่งกนั 
 

 2. ภาพลกัษณ์ขององคก์รและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อ

ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี ดงัตาราง  

  ภาพลกัษณ์องค์กรด้านชื่อเสยีง ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ (กรมธรรม)์ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของ

ประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 70.9  
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  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

  1) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้า (กรมธรรม์) 

ภาพลกัษณ์องคก์รด้านเอกลกัษณ์ขององค์กร และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ 

ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติด้านการรบัรู้ถงึความต้องการของประชากรในจงัหวดั

ปัตตานี โดยสามารถอธิบายระดบัการมอีิทธิพล ได้ร้อยละ 46.1 สอดคล้องกบัการศึกษาของศิรขิวญั 

วาวแวว (2564) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของประชาชน ในเขตจงัหวดั

ลําปาง ผลศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความไวว้างใจ และภาพลกัษณ์องคก์าร

สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของประชาชนในเขตจงัหวดัลําปาง 

  2) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ส่วนประสม 

ทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผล

ต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติดา้นการคน้หาขอ้มลูของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถ

อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 42.2 สอดคล้องกบัการศกึษาของกาญจนาภรณ์ บุญเกดิ (2559) 

ศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์องคก์รและส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ 

กรณีศกึษา บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยั

ภาพลกัษณ์องคก์รและสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 

  3) สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า 

(กรมธรรม)์ ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ส่งผลต่อ

แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติดา้นการประเมนิผลทางเลอืกของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดย

สามารถอธิบายระดบัการมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 50.4 สอดคล้องกับการศึกษาของสายญัณ์ สนัติเพ็ชร 

(2564) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ที่ต่างกนั ทําให้มผีลการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ ต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และปัจจยัโดยภาพรวมแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้าน

ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นความมเีสน่หข์องตราสนิค้า ดา้นประโยชน์ของตราสนิค้า ดา้นเศรษฐกจิ 

ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

  4) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

สว่นประสมทางการตลาดดา้นความรูค้วามสามารถ (ตวัแทนประกนัชวีติ) ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นเอกลกัษณ์

ขององค์กร ภาพลกัษณ์องค์กรด้านการให้บรกิาร ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจดัการ  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้า (กรมธรรม์) ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติชวีติ

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.1 

ทัง้น้ีเน่ืองจากภาพลักษณ์ของประกันชีวติ มบีริการบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ 
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บรษิทัหรอืทีต่ ัง้สาขา มป้ีายชื่อเด่นชดั งา่ยต่อการสงัเกต มกีารแนะนําผลติภณัฑอ์ย่างละเอยีดและเขา้ใจ

งา่ยของตวัแทนประกนัชวีติ บรษิทัประกนัทีม่กีารดําเนินงานอย่างซื่อสตัยต์รงไปตรงมา เคารพกฎหมาย 

บรษิทัประกนัหรอืทีต่ ัง้สาขา มจีํานวนสาขาที่ให้บรกิารเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า บรษิทัหรอื

ที่ตัง้สาขา มกีารจดัการกระบวนการด้านการบรกิารลูกค้าที่ด ีและมเีงื่อนไขในการรบัประกนัที่ชดัเจน 

สง่ผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติชวีติ 

  5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านความรู้ความสามารถ (ตวัแทนประกนัชวีติ) ส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภาพลกัษณ์

องคก์รดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร และภาพลกัษณ์องคก์รดา้นชื่อเสยีง ส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสนิใจ

ซื้อประกนัชวีติดา้นความรบัรูภ้ายหลงัการซื้อของประชากรในจงัหวดัปัตตานี โดยสามารถอธบิายระดบั

การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 48.4 ทัง้น้ีเน่ืองจากตวัแทนประกนัชวีติมกีารแนะนําผลติภณัฑอ์ย่างละเอยีดและ

ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ใจงา่ย บรษิทัหรอืทีต่ ัง้สาขา มป้ีายชื่อเด่นชดั งา่ยต่อการสงัเกต ทีต่ ัง้สาขา ตัง้อยู่

ในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวก มกีารดําเนินงานอย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย มคีวามน่า 

เชื่อถอืและน่าไวว้างใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์รประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

 พนักงานต้องหาวธิกีารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง เพราะลุกค้าแต่ละรายจะ

แตกต่างกนัวธิกีารทีจ่ะเสนอขายพชิติใจลูกคา้แต่ละรายกจ็ะแตกต่างกนัไปดว้ย ควรมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคม นอกเหนือจากการสร้างความมัน่คงให้แก่สงัคมแล้ว บรษิัทฯ จะต้อไม่กระทําการใด ๆ ที่จะมี

ผลเสยีหายต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ควรมสีาขาและศูนยป์ฏบิตักิารสนิไหมทดแทนทีพ่รอ้มใหบ้รกิารมาก

ที่สุดครอบคลุมทัว่ประเทศ ควรสร้างภาพลกัษณ์แบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้คุณโดด

เด่น และเป็นที่น่าจดจํา มกีารออกแบบอาคารออฟฟิศให้ดทูนัสมยัและโดดเด่นผูค้นทีผ่่านไปมาจะตอ้ง

สะดุดตา 
 

 ความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดในธุรกจิประกนักนัชวีติในจงัหวดัปัตตานี 

 บริษัทหรือที่ตัง้สาขา มีการจดัการกระบวนการด้านบุคลากรที่ดี การบรหิารจดัการในด้าน

ความสามารถของบุคลากรเป็นเรื่องทีม่องขา้มไม่ได ้เพราะบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สีว่นทําใหก้ารทํางานดี

ขึน้และองคก์รเพิม่ศกัยภาพไดม้ากยิง่ขึน้ มตีวัแทนหรอืพนักงานขายใหบ้รกิารทีบ่า้น/สถานทีท่ํางานของ

ลูกคา้ การขายของตวัแทนต้องมศีลิปะในการชกัจูงใจใหลู้กคา้ซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อนําเสนอขายสนิคา้ 

หรอืการบรกิารต่อถงึที ่บรษิทัควรเพิม่แบบประกนัชวีติให้เลอืกหลากหลายมากกว่าที่มอียู่ในปัจจุบนั 

ควรมกีารใหค้ําแนะนํากรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้รายใหม่และผู้ซื้อก็มี

คาดหวงัว่าตวัแทนจะให้บรกิารอย่างเต็มที่ดงัเช่นที่ลูกค้าได้รบั และเอาใจใส่บรกิารหลงัการขายอย่าง

สมํ่าเสมอ บรษิทัควรปรบัสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองทีเ่หมาะสม ซึ่งเป็นสิง่ทีส่ําคญัยิง่สิง่ทีผู่เ้อา
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ประกนัควรจะไดร้บั ควรมกีารจดับูธของบรษิัทประกนัชีวติโดยจดักิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการทํา

ประกนัชวีติ การเล่นเกมต่างๆ และมอบของทีร่ะลกึ ควรมกีารดไีซน์ที่โดดเด่น สวยงาม มเีอกลกัษณ์

เฉพาะตวั มกีารออกแบบทีด่ทูนัสมยั  

 

 แนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากรในจงัหวดัปัตตานี 

 ตัวแทนควรมีการให้คําแนะนําที่มคีวามเหมาะสมความต้องการของลูกค้า และคาดหวงัว่า

ตวัแทนจะให้บรกิารอย่างเต็มที่ดงัเช่นที่ลูกค้าควรจะไดร้บั วตัถุประสงค์ในการซื้อประกนัชวีติก็เพื่อให้

ธุรกจิประกนัชวีติเตบิโตอย่างต่อเน่ือง การทําประกนัชวีติสามารถนําเบี้ยประกนัชวีติจากกรมธรรมทุ์ก

ฉบบัไปใชล้ดหย่อนภาษไีดต้ามทีจ่่ายจรงิ ควรทาํการโฆษณาผ่านช่องทาง Social ต่างๆ เช่น Facebook 

Instragram twitter Line Official เพื่อเพิม่ยอดขายใหม้ากยิง่ขึน้ ควรจะเลอืกบรษิทัประกนัทีเ่ป็นของคน

ไทย เพือ่เป็นการอุดหนุนทุนของคนไทยดว้ยกนัเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงัจงัหวดัอื่นๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อศกึษาถงึแนวโน้ม

การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของประชากร เพือ่นําผลศกึษาทีค่รอบคลุมใหม้ากยิง่ขึน้ 

 2. ควรมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ โดยการผสาน

วธิกีารวจิยัและใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสงัเกตกจิกรรม การร่วมกจิกรรม

ในพืน้ทีก่ารเกบ็รวบรวม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 
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