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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครั +งนี+มวีตัถุประสงคเ์พื:อศกึษาการตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติแบบ สะสมทรพัย ์สาํหรบัผูท้ ี:สนใจทาํ
ประกนัชวีติกบับรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ ดว้ยวธิขีองเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
เพื:อใหท้ราบถงึคณุลกัษณะที:ตอ้งการในประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ และเพื:อทราบถงึแนวทางในการออกแบบแบบ
ประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ของบรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ กลุม่ตวัอยา่งที:ใชใ้นการวจิยัครั +งนี+ คอืผูท้ ี:สนใจทาํประกนั
ชวีติกบับรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ จาํนวน 150 คน  เครื:องมอืในการวจิยั เป็นแบบสอบถามในรปูแบบประกนัชวีติแบบ
สะสมทรพัย ์จาํนวน 14 รปูแบบ ทกุรปูแบบจะประกอบดว้ยคณุลกัษณะ(Attribute) และคา่ระดบั(level) ซึ:งไดม้าจาก
การสมัภาษณ์ตวัแทนและนายหน้า ในสงักดั บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ 5 คน ผลการวจิยัออกมาดงันี+ คณุลกัษณะที:มี
ผลต่อการตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์คอืคณุลกัษณะดา้นเงนิปันผล มผีูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
มากที:สดุคดิเป็นรอ้ยละ 35.88 ตามดว้ย คณุลกัษณะงวดการชาํระเบี+ย คดิเป็นรอ้ยละ 20.86 ระยะความคุม้ครอง คดิ
เป็นรอ้ยละ 18.68 ความคุม้ครองชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 12.96 และงวดการชาํระ คดิเป็นรอ้ยละ 11.62 

 
คาํสาํคญั: การตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติ ประกนัชวีติสะสมทรพัย ์เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
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บทนํา 

 ปัจจบุนัความตอ้งการในการทาํประกนัชวีติมมีากขึ+น การซื+อประกนัชวีติ เป็นการสรา้งความมั :นคงทางการเงนิ
อยา่งหนึ:ง นอกจากการทาํประกนัเพื:อชดเชยเมื:อเกดิเหตุไมค่าดฝันแลว้ ยงัมปัีจจยัอื:นๆอกี เชน่ เพื:อเป็นหลกัประกนั
ใหก้บัครอบครวั หรอืเพื:อใชส้ทิธิ sในการลดหยอ่นภาษ ีประกอบกบัผูบ้รโิภคคนสมยันี+ มกีารศกึษาหาความรูเ้กี:ยวกบั
ประกนัชวีติ และการลงทนุในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ ผลตอบแทนIRR (Internal Rate of Return) ของประกนัชวีติ ที:
มากกวา่เงนิฝากธนาคาร การไมต่อ้งเสยีภาษมีรดกจาก การรบัผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัชวีติ การเผชญิหน้า
กบัสภาวะเศรษฐกจิที:ถดถอย ไปจนถงึการเกดิและแพรก่ระจายตวัของโรคอุบตัใิหม ่หรอืCOVID-19  สิ:งเหลา่นี+จะเป็น
อกีปัจจยั ที:ทาํใหผู้บ้รโิภคหนัมาใหค้วามสาํคญัต่อการวางแผนคุม้ครองชวีติและสขุภาพ การบรหิารความเสี:ยง  

 ดงันั +น เพื:อใหเ้กดิแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยท์ี:ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค บรษิทัมคีวามจาํเป็น
อยา่งยิ:งที:จะตอ้งศกึษาเกี:ยวกบัความสนใจและความตอ้งการของผูบ้รโิภคประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ซึ:งผลของ
การศกึษา จะไดม้าซึ:งขอ้มลูที:สามารถนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์บรษิทักรงุเทพ
ประกนัชวีติ 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.เพื:อศกึษาการตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ของผูท้ี:สนใจทาํประกนัชวีติ ดว้ยเทคนิคการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 
 2.เพื:อศกึษาคณุลกัษณะในการออกแบบแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ของบรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ 

 
ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตกลุม่ตวัอยา่ง การศกึษานี+ จะทาํการศกึษาความตอ้งการของผูท้ี:สนใจทาํประกนัชวีติกบั บรษิทั
กรงุเทพประกนัชวีติ จาํนวน 150 คน  
 

ประโยชน์ที?คาดว่าจะได้รบั 
 ผูว้จิยัสามารถนําผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการออกแบบแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ของบรษิทั
กรงุเทพประกนัชวีติ เพื:อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย ์(Endowment) เป็นการประกนัชวีติที:เป็นสว่นผสมของการคุม้ครองชวีติและ
การออมทรพัย ์สว่นของการออมทรพัย ์บรษิทั จะจา่ยเงนิเอาประกนัภยั เมื:อผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติอยูค่รบกาํหนด
สญัญา โดยบรษิทัจา่ยเงนิเอาประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั หรอืจา่ยเงนิใหก้บัผูร้บัผลประโยชน์เมื:อผูเ้อาประกนั
เสยีชวีติภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั ทั +งนี+ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งไมไ่ดย้กเลกิ เวนคนื และบอกลา้งกรมธรรมก์่อนครบ
กาํหนดสญัญา  
 ประโยชน์ในการทาํประกนัชวีติ คอื ดา้นการออม โดยจะเป็นการออมกึ:งบงัคบั ผูเ้อาประกนัจะมหีน้าที:จา่ยเบี+ย
ประกนัภยั ตามกาํหนด และหากผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติจนครบกาํหนดสญัญาตามที:กรมธรรมก์าํหนดไว ้กจ็ะไดเ้งนิคนื
ตามสญัญา ซึ:งเป็นอกีหนึ:งเครื:องมอืในการออมเงนิไวใ้ชใ้นยามชรา หรอืเป็นทกุการศกึษาของบุตรหลาน ทั +งนี+การออม
กบัการทาํประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ไมส่ามารถถอนเงนิคนืได ้แต่สามารถเวนคนื หรอืกูก้รมธรรม ์แต่จะมกีารหกั
คา่ธรรมเนียมในการเวนคนืจาํนวนหนึ:ง ดา้นการสรา้งความมั :นคงใหก้บัชวีติ เป็นการสรา้งความมั :นคงทางรายไดใ้หก้บั
ผูเ้อาประกนั ถา้ผูเ้อาประกนัทาํประกนัคุม้ครองการเจบ็ป่วย ประกนัอุบตัเิหตุ ตลอดจนเงนิทดแทนเพื:อใชใ้นการเลี+ยง
เมื:อเกดิภาวะทพุพลภาพ ดา้นการใหค้วามคุม้ครองและบรรเทาความเดอืนรอ้นใหก้บัผูท้ ี:อยูใ่นอุปการะคณุ การทาํ



ประกนัจะชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นเรื:องการเงนิ รวมคา่ใชจ้า่ยที:เกดิขึ+น อนัเนื:องมาจากการเสยีชวีติของบุคคลใน
ครอบครวั ดา้นสทิธิ sประโยชน์ทางภาษ ีเนื:องจากการสง่เสรมิธรุกจิประกนัชวีติจากรฐับาล ผูท้ ี:ทาํประกนัชวีติ สามารถ
นําเบี+ยที:ชาํระไปลดหยอ่นภาษ ีในการคาํนวณภาษเีงนิไดส้ว่นบุคคลธรรมดา ตามจาํนวนที:ใชจ้า่ยจรงิแต่ไมเ่กนิ 
100,000 บาท และสดุทา้ย ดา้นอื:น ๆ การทาํประกนัชวีติเปรยีบเสมอืนการเตรยีมเงนิไวใ้ชย้ามฉุกเฉนิ (สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั) 
 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) เป็นเครื:องมอืทางการตลาดที:ใชใ้นการวางแผนกล
ยทุธ ์เพื:อทาํใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายของธรุกจิ และเป็นเครื:องมอืที:ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ (Kotler, 
2000p[p[) ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึสนิคา้หรอืการบรกิาร ราคา (Price) หมายถงึกลยทุธใ์นการตั +ง
ราคาสนิคา้และบรกิาร ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึสถานที:หรอืชอ่งทางการกระจายสนิคา้ และ การ
สง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึการโฆษณา จดัโปรโมชั :นการขาย ไปจนถงึการประชาสมัพนัธ ์
 

 เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม Conjoint Analysis คอืเทคนิควเิคราะหค์วามชอบหรอืความเอน
เอยีงที:จะชอบ ของกลุม่คน เพื:อใชใ้นการพฒันาแนวความคดิผลติภณัฑ ์และเพื:อหาคณุลกัษณะ (Attribute) สาํคญั และ
คา่ระดบั (Level) ทเีหมาะสม โดยมขี ั +นตอนดงันี+ 1.กาํหนดคณุลกัษณะ (Attribute) และระดบัของคณุลกัษณะ (Level) 
โดยเอามากจากความตอ้งการของลกูคา้ หรอืความตอ้งการของบรษิทั 2.กาํหนดวธิจีดัเกบ็ขอ้มลู 3.เสนอConcept 
Card โดยใชท้กุ Concept หรอืนํามาบางสว่นของ Concept 4.กาํหนดวธิเีสนอและแสดงลกัษณะผลติภณัฑ ์อาจจะอยู่
ในรปูแบบของขอ้ความ รปูภาพ 5.ใหค้ะแนน โดยวธิกีารใหค้ะแนน หรอืจดัอนัดบั 6.รวบรวมขอ้มลู โดยใช้
แบบสอบถาม และ 7.กาํหนดตวัแบบ ในรปูของคา่ Part-worth (มนตร,ี 2555) 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการศกึษาการตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์กรณศีกึษา: บรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ ดว้ยเทคนิค
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธิกีารดาํเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี+ 
ผูว้จิยัจงึกาํหนดการสุม่ตวัอยา่ง โดยไมใ่ชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ:ง ประชากร คอืผูท้ ี:สนใจทาํประกนัชวีติกบับรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ เครื:องมอื
ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยขอ้มลูในแบบสอบถาม ไดม้าจากการสมัภาษณ์ ตวัแทนของ
บรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ 2 คน และนายหน้าของบรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ จาํนวน 3 คน จากนั +นนําขอ้มลูมา
วเิคราะหเ์พื:อกาํหนด ลกัษณะ(Attribute) และ คา่ระดบั(Level) โดยสามารถสรปุไดด้งันี+   
 
ตารางที[ 1 กาํหนดลกัษณะและระดบัของลกัษณะ 
 

คณุลกัษณะ(Attribute) คา่ระดบั(Level) 

ระยะความคุม้ครอง  10 ปี 
 20 ปี 

ความคุม้ครองชวีติ เสยีชวีติโดยธรรมชาต ิรบั 100% ของทนุ เสยีชวีติโดยอุบตัเิหตุ รบั 200% ของทนุ 
 เสยีชวีติโดยธรรมชาต/ิอุบตัเิหตุ รบั 100% ของทนุ พบโรครา้ยแรง รบั 100% ของทนุ 

เบี+ยเริ:มตน้ต่อปี 20,000 บาท 
 50,000 บาท  

เงนิปันผล ไมม่ ี
 มโีอกาสรบัเงนิปันผล 

รอบการชาํระ รายเดอืน 
 รายปี 



 
 จากนั +น นําลกัษณะ(Attribute) และ คา่ระดบั(Level) ที:ได ้มาคาํนวณ ไดท้ั +งหมด 3*3*3*3*3 = 32 รปูแบบ ซึ:ง
เป็นจาํนวนที:มากเกนิไป จงึนําลกัษณะ(Attribute) และ คา่ระดบั(Level) ที:ได ้มาเขา้โปรแกรมSPSS ผา่นเทคนิค 
Orthogonal Design ทาํใหเ้หลอืรปูแบบเพยีง 14 รปูแบบ (12รปูแบบ, 2Holdout) และไดนํ้าทั +ง 14 รปูแบบ มาทาํเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจดัทาํเป็นรปูภาพแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์14 แบบ และแบง่ออกเป็น 3 
สว่น ดงันี+  

 
 สว่นที: 1 แบบประกนั 14 แบบ ซึ:งเป็นแบบสอบถามตามวธิขีองเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
(Conjoint Analysis) โดยลกัษณะความสนใจจะแบง่ออกเป็น 0 – 10 โดยระดบั 0 หมายถงึไมส่นใจอยา่งยิ:ง และ ระดบั 
10 หมายถงึ สนใจซื+ออยา่งยิ:ง  
 สว่นที: 2 ขอ้มลูเกี:ยวกบัพฤตกิรรมการซื+อ เป็นคาํถามปลายปิด  
 สว่นที: 3 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มลูเกี:ยวกบัคณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ เป็นตน้ 
 
 การตรวจสอบเครื:องมอืวจิยั ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามไปทาํการ Pretest ออนไลน์ กบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 10 
คน เพื:อหาขอ้บกพรอ่งของแบบสอบถาม และไดท้าํการทดสอบ Pilot Test ออนไลน์ กบักลุม่ตวัอยา่ง อกี 10 ราย และ
ไดนํ้าแบบสอบถามที:ผา่นการทดสอบแลว้ นํามาจดัทาํเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ในรปูแบบ Google Form เพื:อ
ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูในขั +นตอนต่อไป ดงัภาพที: 1 
 

 
ภาพที[ 1 รปูแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์แบบที: 5 ระยะความคุม้ครอง 10 ปี ความคุม้ครองชวีติ เสยีชวีติ
 ธรรมชาตริบั 100% ของทนุ เสยีชวีติอุบตัเิหตุรบั  200% ของทนุ เบี+ยประกนัเริ:มตน้ 50,000 ยาท ต่อปี  
 ชาํระเบี+ยแบบรายปี และมโีอกาสรบัเงนิปันผล 
 
 การวเิคราะหผ์ล ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูตอ้งของแบบสอบถามเพื:อดาํเนินการ
ประมวลผลดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิSPSS และสถติทิี:ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี+ 1. สถติิ
วเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) ความถี: (Frequency) 2. การ
วเิคราะหข์อ้มลูแบบเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) โดยกาํหนดรปูแบบและออกแบบชดุ
ขอ้มลูแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์จาํนวน 14 ชดุ 



ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัขอ้มลูทั :วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ เป็นเพศหญงิ มจีาํนวนทั +งสิ+น 105 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 70 เพศชาย จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ อาย ุผูต้อบแบบสอบถามจะมอีายรุะหวา่ง 21 – 74 ปี  
สภาณภาพการสมรส โดยสว่นใหญ่ สถานภาพโสด จาํนวนทั +งสิ+น �� คน คดิเป็นรอ้ยละ ��. ¡ สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม จาํนวนทั +งสิ+น  � คน คดิเป็นรอ้ยละ �¢.£ สถานภาพหยา่ จาํนวนทั +งสิ+น � คน คดิรอ้ยละ �.  

สถานภาพหมา้ย จาํนวนทั +งสิ+น � คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢.££ จาํนวนบตุร ของผูต้อบแบบสอบถาม จากการสาํรวจ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ไมม่บีุตร จาํนวนทั +งสิ+น �� คน คดิเป็นรอ้ยละ �  มบีุตร � คน จาํนวนทั +งสิ+น �¤ คน คดิเป็นรอ้ย
ละ ¢¤.£¡ มบีุตร ¢ คน จาํนวนทั +งสิ+น �¥ คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢� และผูม้ ี:มบีุตรมากกวา่ � คนขึ+นไป จาํนวนทั +งสิ+น ¤ คน 

คดิเป็นรอ้ยละ   วฒิุการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถาม การศกึษา พบวา่ โดยสว่นใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวนทั +งสิ+น �  คน คดิเป็นรอ้ยละ �¥.££ และผูต้อบแบบสอบถามที:จบการศกึษาสงูกวา่
ระดบัปรญิญาตร ีจาํนวนทั +งสิ+น �� คน คดิเป็นรอ้ยละ £  ตํ:ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวนทั +งสิ+น ¤ คน คดิเป็นรอ้ยละ   

อาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวนทั +งสิ+น �£ คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.££ มธีรุกจิสว่นตวั 
จาํนวนทั +งสิ+น ¢¤ คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢�. ¡ เกษยีณอาย ุจาํนวนทั +งสิ+น ¢� คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢�  ขา้ราชการหรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวนทั +งสิ+น ¢� คน คดิเป็นรอ้ยละ ¤.££ รบัจากทั :วไปหรอืฟรแีลนซ ์จาํนวนทั +งสิ+น ¢� คน คดิ
เป็นรอ้ยละ � เป็นแมบ่า้น จาํนวนทั +งสิ+น £ คน คดิเป็นรอ้ยละ � และ อาชพีเกษตรกร จาํนวนทั +งสิ+น ¢ คน คดิเป็นรอ้ย
ละ ¡. ¡ รายได้เฉลี[ยต่อเดือน ผลการวจิบัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมรีายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน ��,¡¡¢ - �¢,�¡¡ บาท 
จาํนวนทั +งสิ+น �� คน คดิเป็นรอ้ยละ £� รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน ��,�¡¢ -  �,�¡¡ บาท จาํนวนทั +งสิ+น ££ คน คดิเป็น
รอ้ยละ �� รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน �£,¡¡¢ - ¢ �,¡¡¡ บาท จาํนวนทั +งสิ+น ¢¤ คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢�.   รายไดเ้ฉลี:ยนต่อ
เดอืน  �,�¡¢ - �£,¡¡¡ บาท จาํนวนทั +งสิ+น ¢� คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢� รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน ¢�,�¡¢ - ��,¡¡¡ บาท 
จาํนวนทั +งสิ+น ¢� คน คดิเป็นรอ้ยละ ¢¡ รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน ไมเ่กนิ ¢�,�¡¡ บาท จาํนวนทั +งสิ+น   คน คดิเป็นรอ้ยละ 
� รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน ¢ �,¡¡¢ - �¢ ,¡¡¡ บาท จาํนวนทั +งสิ+น   คน คดิเป็นรอ้ยละ � รายไดเ้ฉลี:ยนต่อเดอืน 

�¢ ,¡¡¢ บาทขึ+นไป จาํนวนทั +งสิ+น � คน คดิเป็นรอ้ยละ £.££ สิทธิj ลดหย่อนภาษีจากการซืlอประกนัชีวิต ของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยสว่นมาก ใชส้ทิธิ s รถหยอ่นภาษจีากการซื+อประกนัชวีติจาํนวนทั +งสิ+น ¢¢� 
คน คดิเป็นรอ้ยละ ¥ .   และมผีูท้ ี:ไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ s จาํนวนทั +งสิ+น £� ราย คดิเป็นรอ้ยละ �£.££ 
 
 ผลการวจิยัขอ้มลูดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ไดผ้ลการวเิคราะห์
ความสาํคญัของลกัษณะทั +งหมด พบวา่ลกัษณะที:ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากที:สดุคอื เงนิปันผล คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.88 รองลงมาคอื เบี+ยประกนัเริ:มตน้รายปี คดิเป็นรอ้ยละ 20.86 ระยะความคุม้ครอง คดิเป็นรอ้ยละ 18.67 ความ
คุม้ครองชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 12.96 และ งวดการชาํระ คดิเป็นรอ้ยละ 11.62 ตามลาํดบั ดงัตารางที: 2 
 
ตารางที[ 2 คา่ความสาํคญัของชดุคณุลกัษณะ (Importance Value) และคา่ระดบัคณุคา่ (Part-worth) 
     

ลกัษณะ Attribute ระดบั Level ค่า Part-worth ค่า Importance Value 
ระยะความคุม้ครอง 10 ปี -0.076 18.68 

 20 ปี 0.076  

ความคุม้ครองชวีติ เสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ 
เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ 

0.095 12.96 

 เสยีชวีติทกุกรณ ี100%ของทนุ 
พบโรครา้ยแรง 100%ของทนุ 

-0.095  

เบี+ยประกนัเริ:มตน้ 20,000 บาท 0.394 20.86 
 50,000บาท -0.394  

เงนิปันผล ไมม่ ี -0.840 35.88 
 มโีอกาสรบัเงนิปันผล 0.840  



ลกัษณะ Attribute ระดบั Level ค่า Part-worth ค่า Importance Value 
งวดการชาํระ รายเดอืน -0.019 11.62 

 รายปี 0.019  

  
 จากผลการวเิคราะหค์า่ความสาํคญัของคณุลกัษณะในการตดัสนิใจซื+อประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั เงนิปันผลมากที:สดุ โดยมคีา่ Part-worth เทา่กบั 0.840 รองลงมาคอื เบี+ยประกนั
เริ:มตน้ 20,000 บาท ต่อปี โดยมคีา่ Part-worth เทา่กบั 0.394 ระยะความคุม้ครอง 20 ปี มคีา่ Part-worth เทา่กบั 
0.076 ความคุม้ครองเสยีชวีติ เสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ คา่ Part-worth เทา่กบั 
0.095 และงวดการชาํระ ที:มคีา่ Part-worth เทา่กบั 0.019 จะไดส้มการดงันี+ 
 

   Y =  β0 + (-.076)(ระยะความคุม้ครอง10ปี) + (0.076)(ระยะความคุม้ครอง20ปี) + (0.095)(ความคุม้ครองชวีติ
 เสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ) + (-0.095)(ความคุม้ครองชวีติเสยีชวีติทกุ
 กรณ ี100%ของทนุ พบโรครา้ยแรง 100%ของทนุ) + (0.394)(เบี+ยประกนัเริ:มตน้20,000 บาท) + (-0.394) 
 (เบี+ยประกนัเริ:มตน้50,000 บาท) + (-0.840)(ไมม่เีงนิปันผล) + (-0.840)(มโีอกาสรบัเงนิปันผล) + (-0.019) 
 (งวดการชาํระราย เดอืน)+(0.019)(งวดการชาํระรายปี) 

โดยที: Y คอืผลรวมของระดบัคณุคา่ความน่าสนใจ คา่ β คอื คา่ระดบัความสนใจของ ระดบัของแต่ละตวั Part-worth  

สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล  

 
 ข้อเสนอแนะที[ได้จากการวิจยัครั lงนีl  
 จากผลการวเิคราะห ์สามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์ของบรษิทั
กรงุเทพประกนัชวีติ โดยมลีกัษณะที:สาํคญัดงันี+ 
 รปูแบบประกนัชวีติที:มอียูใ่นตลาด ของบรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ 
 ระยะความคุม้ครอง 20 ปี 
 ความคุม้ครองชวีติ  เสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ 
 เบี+ยประกนัเริ:มตน้  20,000 บาท ต่อปี 
 เงนิปันผล  ไมม่ ี
 งวดการชาํระ  รายปี 
 จากรายละเอยีดขา้งตน้ สามารถนํามาคาํนวณเป็นสมการ เพื:อหาระดบัคณุคา่ความสนใจไดด้งันี+ 

  Y =  β0 + (0.076)(ระยะความคุม้ครอง20ปี) + (0.095)(ความคุม้ครองชวีติเสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ 
 เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ) + (0.394)(เบี+ยประกนัเริ:มตน้20,000 บาท) + (-0.840)(ไมม่เีงนิปันผล)  
 + (0.019)(งวดการชาํระรายปี) 
  Y = -0.256 
 จากผลการวเิคราะหค์ณุลกัษณะ ปรากฏวา่ ผูบ้รโิภค ใหค้วามสาํคญักบัเงนิปันผลมากที:สดุ เพื:อตอบสนอง
 ความตอ้งการของลกูคา้ สามารถออกแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัยไ์ดด้งันี+ 
 ระยะความคุม้ครอง 20 ปี 
 ความคุม้ครองชวีติ  เสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ 
 เบี+ยประกนัเริ:มตน้  20,000 บาท ต่อปี 
 เงนิปันผล  มโีอกาสรบัเงนิปันผล 
 งวดการชาํระ  รายปี 
 จากรายละเอยีดขา้งตน้ สามารถนํามาคาํนวณเป็นสมการ เพื:อหาระดบัคณุคา่ความสนใจไดด้งันี+ 



  Y =  β0 + (0.076)(ระยะความคุม้ครอง20ปี) + (0.095)(ความคุม้ครองชวีติเสยีชวีติธรรมชาต ิ100%ของทนุ 
 เสยีชวีติอุบตัเิหตุ 200%ของทนุ) + (0.394)(เบี+ยประกนัเริ:มตน้20,000 บาท) + (0.840)(มโีอกาสรบัเงนิปันผล)  
 + (0.019)(งวดการชาํระรายปี) 
  Y = 1.42 
 
จากการเปรยีบเทยีบทั +ง 2 สมการจะพบวา่ ระดบัคณุคา่ความสนใจเพิ:มขึ+น ความมกีารปรบัปรงุแบบประกนัชวีติแบบ
สะสมทรพัยใ์หม้คีณุลกัษณะ ระยะความคุม้ครอง 20 ปี ความคุม้ครองชวีติเสยีชวีติธรรมชาต ิ100% ของทนุ เสยีชวีติ
อุบตัเิหตุ 200% ของทนุ เบี+ยประกนัเริ:มตน้ 20,000 บาท ต่อปี มโีอกาสรบัเงนิปันผล และงวดการชาํระรายปี 
 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั lงต่อไป 
 ในการศกึษาครั +งต่อไป ควรกาํหนดคา่attribute ที:ระบุทนุประกนัชวีติ และระยะการชาํระเบี+ย เพื:อทาํใหเ้กดิ 
การเปรยีบเทยีบอยา่งชดัเจน และตอบสนองตามความตอ้งการของผูท้ี:ตอ้งการซื+อประกนัชวีติ  
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