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ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อแนวโน้ มการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตของประชากรในจังหวัดปัตตานี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์มผี ลต่อ
แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี 2) ศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่
ส่ง ผลต่ อแนวโน้ มในการตัด สินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจัง หวัด ปั ตตานี และ 3) ศึกษาส่ว น
ประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปั ตตานี จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รด้า นชื่อ เสีย ง ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นสิ่ง แวดล้อ มทาง
กายภาพ ภาพลักษณ์ องค์กรด้านเอกลักษณ์ ขององค์ก ร ภาพลักษณ์ องค์กรด้านสภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ ส่งผลต่อแนวโน้ มในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 70.9
คําสําคัญ : ภาพลักษณ์องค์กร, ส่วนประสมทางการตลาด, แนวโน้มการตัดสินใจซือ้ , ประกันชีวติ
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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การทําประกันชีวติ ของประชากรในแต่ละประเทศใช้เป็ นตัวชี้วดั ความเจริญหรือการพัฒนาของ
ประเทศนัน้ ๆ ได้เ ป็ นอย่ างดี โดยภาคพื้นทวีปเอเชียประเทศที่มีก ารทําประกันชีว ิตมากที่สุด ได้แก่
ประเทศญีป่ ่ นุ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ประเทศเหล่านี้มคี วามเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยของเราที่มอี ตั ราการทําประกันชีวติ เพียง 37% ของประชากรทัง้ หมด หรือ
คิดเป็ น 24 ล้านฉบับจากจํานวนประชากรทัง้ ประเทศกว่า 65 ล้านคน ที่มคี วามใกล้เคียงกับประเทศ
เพือ่ นบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นประเทศกําลังพัฒนาก็มสี ดั ส่วนในการทําประกันชีวติ ของ
ประชากรเพียง 50 คนจาก 100 คน เช่นกัน (mtl-insure.com) และอาจจะมีบางคนที่ทําประกันชีวติ ไว้
มากกว่า 1 ฉบับ ในขณะที่ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีบริษัทประกันชีวติ ทัง้ หมด 24 บริษัทด้วยกัน ทัง้
บริษทั สัญชาติไทย บริษทั ต่างชาติ และบริษทั ร่วมทุน หลายบริษทั ทีค่ วบรวมกิจการกัน และหลายบริษทั
ก็มกี ารเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ประกันชีวติ ทีม่ เี บี้ยรับรวมมากทีส่ ุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1) บริษทั เอไอเอ (AIA) 2) บมจ.ไทยประกันชีวติ (TLI) 3) บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ (MTL) 4) บมจ.
ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ (SCBLIFE) 5) บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวติ (KTAL) ซึ่งจากสัดส่วนของ
ส่วนแบ่งทางการตลาด จะเห็นได้ว่า ทุกๆ บริษัทพยายามแข่งขันเพื่อต้องการครอบครองส่วนแบ่ งกัน
ตลาดแล้ว ปั จจุบนั ยังมีค่แู ข่งคือธนาคารพาณิชย์ทห่ี นั มาขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่าทีผ่ ่านมาธุรกิจประกันชีวติ จะการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 ภาพรวมธุรกิจ
ประกันชีวติ นัน้ จะอยู่ในช่วงชะลอตัวการเติบโต โดยผลงานรวมของธุรกิจประกันชีวติ ระหว่างมกราคม ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ท่ี 600,206.48 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 คิด เป็ นเบี้ยประกันชีว ิต รับรวมต่ อ จํานวนประชากร (Insurance Density) อยู่ท่ี 8,701.16
บาท และเมื่อเทียบอัตราการเติบโตของจีดพี ี (GDP) ของประเทศพบว่า ภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ มี
อัตราการเติบโตสูงกว่า อัตราการเติบโตของจีดพี ที เ่ี ติบโตลดลงร้อยละ 6 ส่วนหนึ่งมาจากทางสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุ โลมระเบียบ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ โดยการเพิม่ ช่องทางการเสนอขายแบบ Digital Face to Face (DF2F) ทีอ่ ํานวยความสะดวกและ
ปรับกระบวนการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ ายในธุรกิจประกัน
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ชีวติ ช่องทางตัวแทนประกันชีวติ (Agency) ยังคงเป็ นช่องทางการขายหลัก โดยช่องทางตัวแทนประกัน
ชีวติ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 320,348.61 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 53.37 มีอตั ราการเติบโต
ร้อยละ 1.42 รองลงมา คือ ช่องทางการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) มีเบี้ยประกันภัย
รับรวม 231,569.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.58 แต่มอี ตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 5.83
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์มผี ลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
2. เพื่อศึกษาภาพลัก ษณ์ ขององค์ก รที่ส่ง ผลต่ อ แนวโน้ มในการตัด สินใจซื้อ ประกันชีว ิต ของ
ประชากรในจังหวัดปั ตตานี
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของ
ประชากรในจังหวัดปั ตตานี
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของ
ประชากรในจังหวัดปั ตตานีทแ่ี ตกต่างกัน
2. ภาพลัก ษณ์ ขององค์ก รส่ง ผลต่ อ แนวโน้ มในการตัด สินใจซื้อ ประกันชีว ิต ของประชากรใน
จังหวัดปั ตตานี
3. ส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ ม ในการตัด สิน ใจซื้ อ ประกัน ชีว ิต ของ
ประชากรในจังหวัดปั ตตานี (Regression)
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาถึง ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี มีตวั แปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน อาชีพ และจํานวนบุตร
2) ภาพลักษณ์ องค์กรประกันชีวติ ประกอบด้วย ด้านเอกลักษณ์ ขององค์กร ด้านชื่อเสียง
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริการ และด้านการติดต่อระหว่างบุคคล
3) ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ ประกอบด้วย ด้านสินค้า (กรมธรรม์)
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านความรูค้ วามสามารถ (ตัวแทนประกัน
ชีวติ ) ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการจัดการ
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ตัว แปรตาม คือ แนวโน้ มในการตัด สินใจซื้อ ประกันชีว ิต ของประชากรในจัง หวัด ปั ต ตานี
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจซือ้ และด้านความรับรูภ้ ายหลังการซือ้
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ าํ การศึกษาในครัง้ นี้ คือ ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปั ตตานี ซึง่ มีจาํ นวน
ทัง้ สิน้ 655,259 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปั ตตานี
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร
Leblance & Nguyen (1996 อ้างถึงใน สัมฤทธิ ์ จํานงค์, 2557) การให้บริการ (Service Offering)
การให้บริการ ประกอบด้วย สิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็ นทัง้ แกนหลัก และสนับสนุนจะเกีย่ วกับหลักการและเหตุผลทีว่ ่า
ทําไมลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษทั ในขณะทีก่ ารสนับสนุ นคือการบริการทีเ่ พิม่ มูลค่าให้กบั การบริการ
อย่างหลากหลาย คือ มีความพยายามที่จะให้บริการแบบผสม พร้อมให้บริการโดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอ
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) เอกลักษณ์ขององค์กร 2) ชื่อเสียง 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4) การ
ให้บริการ และ 5) การติดต่อระหว่างบุคคล
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(Philip Kotler, 2012) ให้ แ นวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดสํ า หรับ ธุ ร กิ จ บริก าร (Service
Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ซึง่ ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริม 5) ด้านบุคคล 6) ด้านกายภาพและการนําเสนอ 7) ด้านกระบวนการ
(Process)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค สุรสั วดี มนตรีภกั ดิ ์ (2560) อ้างถึง Kotler and Armstorng,
(2014) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ 5 ขัน้ ตอน อันจะนํ าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน อันจะนํ าไปสู่การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึง
ความต้องการ 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซือ้ และ 5) พฤติกรรมหลัง
การซือ้
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมฤทัย ลิขติ กิจวรกุล (2563) ศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ ความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจ
การตอบกลับ และความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันและการสร้างความเชื่อมัน่ และการเอาใจ
ใส่ดูแลลูกค้าอยู่ ในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคนวัยทํางานที่มเี พศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน คุณภาพการบริการด้านการรับประกันและการสร้างความเชื่อ มันมี
่
อิทธิพลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคด้า นจํ า นวนครัง้ ในการเดิน ทางไปต่ า งประเทศ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
แนวโน้ม พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ศิริข วัญ วาวแวว (2564) ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ประกัน สุ ข ภาพของ
ประชาชน ในเขตจังหวัดลําปาง ผลศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพมี
ระดับความสําคัญ อยู่ใ นระดับมากที่สุด ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร ความไว้ว างใจ และ
ภาพลักษณ์องค์การ มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี
Enter พบว่า ปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์องค์การส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือก ซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดลําปาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01
สายัญณ์ สันติเพ็ชร (2564) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ทต่ี ่างกัน ทําให้มผี ลการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวติ ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปั จจัยโดยภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้า นกระบวนการ ด้า นภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้า ด้า นความมีเ สน่ ห์ข องตราสิน ค้า ด้า น
ประโยชน์ของตราสินค้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทําการศึกษาในครัง้ นี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ซึ่งมีจํานวน
ทัง้ สิน้ 655,259 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของประชากรในพื้นที่
จังหวัดปั ตตานี โดยใช้สูตร Yamane (1973 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
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ร้อ ยละ 95 และความคลาดเคลื่อ น ± 5 ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 400 ตัว อย่ า ง ผู้ว ิจ ัย ใช้ว ิธีก ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check
List) จํานวน 7 ข้อ
ส่ว นที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รประกันชีว ิต มีล ัก ษณะเป็ นแบบประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ มีลกั ษณะเป็ น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 28 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ยวกับแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 23 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่องภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวติ ส่วน
ประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ และแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของผู้บริโภค
เพือ่ นํามากําหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
2. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มวัตถุประสงค์ แล้วนํ าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รายข้อ
และพิจ ารณาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ คํ า ถาม (Index of Item objective Congruence :
IOC) กับตัวแปรทีต่ อ้ งการวัด ซึง่ ในแต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนออาจารย์
ทีป่ รึกษางานวิจยั อีกครัง้ และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรในจังหวัดปั ตตานีทม่ี ี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือ่ หาค่าค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟาของครอนบาค ซึ่งจากการทดสอบแบบสอบถามเกีย่ วกับภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวติ ได้ค่า
α-Coefficient เท่ากับ 0.896 แบบสอบถามเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ ได้
ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.974 แบบสอบถามเกีย่ วกับแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ได้ค่า αCoefficient เท่ากับ 0.967 และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.979 โดยแบบสอบถามมี
ความน่ าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วจิ ยั ดําเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form และจัดทําแบบสอบถามที่
เป็ นเอกสารตามจํานวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ได้กระจายผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line และMessenger
เพื่อ ความสะดวกของผู้ต อบแบบสอบถามและส่ง กลับ มาทางช่ อ งทางออนไลน์ เ ช่ น เดิม และแจก
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แบบสอบถามโดยการเดินแจกตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดปั ตตานี เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ทํา
การตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามกลับภายในวันเดียวกัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์ โ ดยการหา ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ระดับความคิด เห็นต่อ ภาพลักษณ์ อ งค์กรประกันชีวติ ส่ว นประสมทางการตลาดในธุรกิจ
ประกันกันชีวติ และแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์มผี ลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และ
ทดสอบค่ า เอฟ (F-Test) ด้ ว ยการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีค วาม
แตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธกี ารแบบ LSD
4.
ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซื้ อ ประกัน ชีว ิต ของประชากรในจัง หวัด ปั ต ตานี โดยการวิเ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.00 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 62.00 ซึ่งมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 57.75 โดยส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 82.25 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.75 ซึ่งมี
อาชีพเป็ นพนักงานบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 57.25 และส่วนใหญ่มไี ม่มบี ุตร คิดเป็ นร้อยละ 61.00
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัด
ปั ตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ( X = 4.61) รองลงมา คือ ด้านชื่อเสียง ( X = 4.59) ด้าน
การให้บริการ ( X = 4.59) ด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ( X = 4.58) และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
( X = 4.54)
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ ในจังหวัด
ปั ตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านกระบวนการจัดการ ( X = 4.63) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 4.61)
ด้านสินค้า (กรมธรรม์) ( X = 4.60) ด้านความรู้ความสามารถ (ตัวแทนประกันชีวติ ) ( X = 4.60) ด้าน
ราคา ( X = 4.59) ด้านส่งเสริมการขาย ( X = 4.57) และด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ( X = 4.56)
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4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านความรับรู้ภายหลังการซื้อ ( X = 4.57) รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ ( X = 4.55)
ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ( X = 4.55) ด้านการค้นหาข้อ มูล ( X = 4.55) และด้านการประเมินผล
ทางเลือก ( X = 4.52)
5. การเปรียบเทียบแนวโน้ มในการตัดสินใจซื้อ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัด ปั ต ตานี
จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (n=400)

ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
จํานวนบุตร
*p < .05, **p < .01

ด้านความ
รับรูภ้ ายหลัง
การซื้อ
.808
2.773
3.174
2.911
3.281*
4.220**
2.194

แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ
ด้านการ
ด้านการรับรูถ้ งึ
ด้านการ
ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ ความต้องการ ค้นหาข้อมูล
ประเมินผล
ทางเลือก
.175
.083
1.093
1.029
4.376
.855
.663
1.287
1.471
.641
.263
.439
1.451
2.363
.171
1.515
2.557
1.556
2.500
3.352*
1.112
2.039
2.615*
2.784*
.956
.910
2.077
1.716

โดยรวม

.796
1.988
1.601
1.866
3.274*
3.294**
1.732

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถงึ ความต้องการ และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพต่างกัน มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัด
ปั ตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การรับรู้ถงึ ความต้องการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนด้านการค้นหาข้อ มูล
และด้านความรับรูภ้ ายหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี ดังตาราง
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ตาราง 2
ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี (n=400)

ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วน
ประสมทางการตลาด

แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ
ด้านการ ด้านการรับรู้
ด้าน
ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ
ถึงความ
การค้นหา ประเมินผล
ต้องการ
ข้อมูล
ทางเลือก
.432
.322
.030
.346
.173**
.108*
.108*
.145**

ด้านความรับรู้
ภายหลัง
การซื้อ
Constant
.735
ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์
.104*
ขององค์กร (X1)
ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง
.261**
.227**
.179**
.209**
.159**
(X2)
ภาพลักษณ์องค์กรด้าน
.003
.120**
.116*
.158**
.136**
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (X3)
ภาพลักษณ์องค์กรด้านการ
.051
.036
.006
.047
.100*
ให้บริการ (X4)
ภาพลักษณ์องค์กรด้านการติดต่อ
.030
.045
.022
.047
.016
ระหว่างบุคคล (X5)
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า
.073
.007
.133**
.178**
.108*
(กรมธรรม์) (X6)
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
.047
.109
.011
.044
.079
(X7)
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
.061
.082
.089
.003
.246**
ทางการจัดจําหน่าย (X8)
ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
.010
.054
.021
.015
.029
ส่งเสริมการขาย (X9)
ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
.074
.108
.007
.140**
.247**
ความรูค้ วามสามารถ (ตัวแทน
ประกันชีวติ ) (X10)
ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
.031
.162**
.150**
.145**
.201**
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (X11)
ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
.032
.096
.006
.091*
.166**
กระบวนการจัดการ (X12)
27.556
23.531
32.799
44.775
30.298
F Test
2
.461
.422
.504
.581
.484
R
.444
.404
.489
.568
.468
Adjusted R2
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
์
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)

โดยรวม

.294
.123**
.216**
.102**
.008
.001
.108**
.032
.096**
.002
.020
.139**
.084**
78.579
.709
.700
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จากตาราง 2 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ ภาพลักษณ์ องค์ก รด้านเอกลักษณ์ ขององค์ก ร ภาพลักษณ์ องค์ก รด้านสภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ ส่งผลต่อแนวโน้ มในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 70.9 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .294+.216X2 +.139X11+.123X1+.102X3+.108X6
+.096X8+.084X12
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์)
ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการส่ง
ผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 46.1 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .736+.261X2 +.162X11+.120X3+.133X6+.104X1+.091X12
2) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผล
ต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ด้านการค้นหาข้อมูลของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 42.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .432+.227X2 +.173X1+.150X11+.116X3
3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า
(กรมธรรม์) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ส่งผลต่อ
แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ด้านการประเมินผลทางเลือกของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 50.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .322+.246X8 +.158X3+.166X12+.178X6+.179X2+.108X1
4) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านความรูค้ วามสามารถ (ตัวแทนประกันชีวติ ) ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์
ขององค์กร ภาพลักษณ์ องค์กรด้านการให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัด การ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์) ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ชีวติ
ด้านการตัดสินใจซือ้ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.1
ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .030+.209X2 +.145X11+.140X10+.108X1+.100X4
+.096X12+.108X6
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5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านความรูค้ วามสามารถ (ตัวแทนประกันชีวติ ) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ภาพลักษณ์ องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพลักษณ์
องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวติ ด้านความรับรูภ้ ายหลังการซื้อของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 48.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .346+.247X10 +.201X11+.136X3+.145X1+.159X2
อภิ ปรายผล
1. การเปรียบเทียบแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี จําแนก
ตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังตาราง 1
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากร
ในจังหวัดปั ตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการรับรู้ถงึ ความต้องการ และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของสมฤทัย ลิขติ กิจวรกุล (2563) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า คนวัยทํางานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพต่างกัน มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัด
ปั ตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การรับรู้ถงึ ความต้องการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนด้านการค้นหาข้อ มูล
และด้านความรับรู้ภายหลัง การซื้อ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของสมฤทัย ลิขติ กิจวรกุล (2563) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า คนวัยทํางานทีม่ ี
อาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แตกต่างกัน
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี ดังตาราง
ภาพลักษณ์ องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของ
ประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 70.9
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หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์)
ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ
ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ด้านการรับรู้ถงึ ความต้องการของประชากรในจังหวัด
ปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 46.1 สอดคล้องกับการศึกษาของศิรขิ วัญ
วาวแวว (2564) ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตจังหวัด
ลําปาง ผลศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์องค์การ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ประกันสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดลําปาง
2) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผล
ต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ด้านการค้นหาข้อมูลของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 42.2 สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนาภรณ์ บุญเกิด (2559)
ศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ
กรณีศกึ ษา บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ
3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า
(กรมธรรม์) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร ส่งผลต่อ
แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ด้านการประเมินผลทางเลือกของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพ ล ได้ร้อ ยละ 50.4 สอดคล้องกับการศึกษาของสายัญ ณ์ สันติเ พ็ชร
(2564) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ท่ตี ่างกัน ทําให้มผี ลการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปั จจัยโดยภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้าน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านความมีเสน่ หข์ องตราสินค้า ด้านประโยชน์ ของตราสินค้า ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นการเมือ ง ด้ า นสัง คม ด้ า นเทคโนโลยี มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชีว ิ ต ของผู้ บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
4) ภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านความรูค้ วามสามารถ (ตัวแทนประกันชีวติ ) ภาพลักษณ์องค์กรด้านเอกลักษณ์
ขององค์กร ภาพลักษณ์ องค์กรด้านการให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการจัด การ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (กรมธรรม์) ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ชีวติ
ด้านการตัดสินใจซือ้ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.1
ทัง้ นี้เนื่องจากภาพลักษณ์ ของประกันชีวติ มีบริก ารบริษัทประกันที่มีค วามน่ าเชื่อถือและน่ าไว้วางใจ
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บริษทั หรือทีต่ งั ้ สาขา มีป้ายชื่อเด่นชัด ง่ายต่อการสังเกต มีการแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและเข้าใจ
ง่ายของตัวแทนประกันชีวติ บริษทั ประกันทีม่ กี ารดําเนินงานอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย
บริษทั ประกันหรือทีต่ งั ้ สาขา มีจํานวนสาขาที่ให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บริษทั หรือ
ที่ตงั ้ สาขา มีการจัดการกระบวนการด้านการบริการลูกค้าที่ดี และมีเงื่อนไขในการรับประกันที่ชดั เจน
ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ชีวติ
5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านความรู้ความสามารถ (ตัวแทนประกันชีวติ ) ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ภาพลักษณ์องค์กรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพลักษณ์
องค์กรด้านเอกลักษณ์ขององค์กร และภาพลักษณ์องค์กรด้านชื่อเสียง ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวติ ด้านความรับรูภ้ ายหลังการซื้อของประชากรในจังหวัดปั ตตานี โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 48.4 ทัง้ นี้เนื่องจากตัวแทนประกันชีวติ มีการแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและ
ผูร้ บั บริการสามารถเข้าใจง่าย บริษทั หรือทีต่ งั ้ สาขา มีป้ายชื่อเด่นชัด ง่ายต่อการสังเกต ทีต่ งั ้ สาขา ตัง้ อยู่
ในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวก มีการดําเนินงานอย่ างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย มีความน่ า
เชื่อถือและน่าไว้วางใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
พนักงานต้องหาวิธกี ารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง เพราะลุกค้าแต่ละรายจะ
แตกต่างกันวิธกี ารทีจ่ ะเสนอขายพิชติ ใจลูกค้าแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไปด้วย ควรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกเหนือจากการสร้างความมันคงให้
่
แ ก่สงั คมแล้ว บริษัทฯ จะต้อไม่กระทําการใด ๆ ที่จะมี
ผลเสียหายต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ควรมีสาขาและศูนย์ปฏิบตั กิ ารสินไหมทดแทนทีพ่ ร้อมให้บริการมาก
ที่สุดครอบคลุมทัวประเทศ
่
ควรสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้คุณโดด
เด่น และเป็ นที่น่าจดจํา มีการออกแบบอาคารออฟฟิ ศให้ดทู นั สมัยและโดดเด่นผูค้ นทีผ่ ่านไปมาจะต้อง
สะดุดตา
ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจประกันกันชีวติ ในจังหวัดปั ตตานี
บริษัทหรือ ที่ต งั ้ สาขา มีก ารจัด การกระบวนการด้า นบุ ค ลากรที่ดี การบริห ารจัด การในด้ า น
ความสามารถของบุคลากรเป็ นเรื่องทีม่ องข้ามไม่ได้ เพราะบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ สี ว่ นทําให้การทํางานดี
ขึน้ และองค์กรเพิม่ ศักยภาพได้มากยิง่ ขึน้ มีตวั แทนหรือพนักงานขายให้บริการทีบ่ า้ น/สถานทีท่ ํางานของ
ลูกค้า การขายของตัวแทนต้องมีศลิ ปะในการชักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อนําเสนอขายสินค้า
หรือการบริการต่อถึงที่ บริษทั ควรเพิม่ แบบประกันชีวติ ให้เลือกหลากหลายมากกว่าที่มอี ยู่ในปั จจุ บนั
ควรมีการให้คําแนะนํากรมธรรม์ประกันชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้ารายใหม่และผู้ซ้อื ก็มี
คาดหวังว่าตัวแทนจะให้บริการอย่างเต็มที่ดงั เช่นที่ลูกค้าได้รบั และเอาใจใส่บริการหลังการขายอย่ าง
สมํ่าเสมอ บริษทั ควรปรับสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะให้ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสม ซึ่งเป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญยิง่ สิง่ ทีผ่ เู้ อา
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ประกันควรจะได้รบั ควรมีการจัดบูธของบริษัทประกันชีวติ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทํา
ประกันชีวติ การเล่นเกมต่างๆ และมอบของทีร่ ะลึก ควรมีการดีไซน์ ท่โี ดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีการออกแบบทีด่ ทู นั สมัย
แนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากรในจังหวัดปั ตตานี
ตัว แทนควรมีก ารให้คํ าแนะนํ า ที่มคี วามเหมาะสมความต้อ งการของลู ก ค้า และคาดหวัง ว่ า
ตัวแทนจะให้บริการอย่างเต็มที่ดงั เช่นที่ลูกค้าควรจะได้รบั วัตถุประสงค์ในการซื้อประกันชีวติ ก็เพื่อให้
ธุรกิจประกันชีวติ เติบโตอย่างต่อเนื่อง การทําประกันชีวติ สามารถนํ าเบี้ยประกันชีวติ จากกรมธรรม์ทุก
ฉบับไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ ่ายจริง ควรทําการโฆษณาผ่านช่องทาง Social ต่างๆ เช่น Facebook
Instragram twitter Line Official เพื่อเพิม่ ยอดขายให้มากยิง่ ขึน้ ควรจะเลือกบริษทั ประกันทีเ่ ป็ นของคน
ไทย เพือ่ เป็ นการอุดหนุนทุนของคนไทยด้วยกันเอง
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่นๆ ให้มากขึน้ เพื่อศึกษาถึงแนวโน้ม
การตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ของประชากร เพือ่ นําผลศึกษาทีค่ รอบคลุมให้มากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ โดยการผสาน
วิธกี ารวิจยั และใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกตกิจกรรม การร่วมกิจกรรม
ในพืน้ ทีก่ ารเก็บรวบรวม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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