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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ของ ลูกคา้บริษทั 
กรุงไทย-แอกซ่า จ ากดั(มหาชน) ผา่นช่องทางธนาคารกรุงไทยเขตเชียงใหม่ 1 คร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิต ของลูกคา้บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า จ ากดั(มหาชน)ผา่น
ช่องทางธนาคารกรุงไทย เขตเชียงใหม่ 1 และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับ
พฤติกรรมการเลือกประกันชีวิตของลูกค้าบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จ ากัด(มหาชน) ผ่านช่องทาง
ธนาคารกรุงไทย เขตเชียงใหม่ 1 จ  านวน 373 ราย 

 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติมีสัดส่วนเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 ถึง 50 ปี ส่วนมากมีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงาน
บริษทัเอกชน สถานภาพ สมรสส่วนมากไม่มีบุตร ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,000 ถึง 30,000 บาท และ 50,001 บาทข้ึนไป  ส่วนมากมีการช าระเบ้ียประกนัต่อปี เป็นเงิน 50,001 
บาทข้ึนไป โดยทุนประกนัส่วนมากคือ 100,000 ถึง 200,000 บาท ประกนัเภทประกนัชีวติ แบบสะสม
ทรัพย ์ 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตพบวา่บุคคลกลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด ตวัแทนมีความห่วงใยและเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ รองมาคือ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีด าเนินกิจการมายาวนาน และมีความมัน่คง และอนัดบั
สามคือ ปัจจยัดา้นราคา สามารถแบ่งช าระเบ้ียประกนัไดห้ลายงวด และอตัราเบ้ียประกนัท่ีไม่แพงเม่ือ
เทียบกบับริษทัอ่ืน 



 

จ 

 ผลการศึกษาพบวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ของบุคคลกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือทดสอบค่า 
Chi-Square พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัทุนประกนั ส่วนใหญ่ถือครอง 1 กรมธรรม ์
ระยะเวลาท าประกนัส่วนใหญ่ 25ปี ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลท่ีรู้จกัและมีความสัมพนัธ์กบัตวัแทน 
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ABSTRACT 
 

 The study “Factors Affecting Customers’Decision to Purchase Bancassurance Products 
from Krungthai –Axa Company Limited  at  Krungthai Bank in Chiang Mai 1 Area” aims to 
examine the factors of the influence in purchasing life insurance of Krung Thai AXA Company 
Limited through Krung Thai Bank, Chiang Mai section 1 branch, and to find out the relationship 
between basic information and selection behavior in purchasing life insurance of 373 customers.  
 The result finds that the majority of the data who purchase life insurance are female at the 
age between 31-50. Moreover, most of them work in public enterprises and private sectors, and are 
married with no children. In term of education, most of the customer have bachelor degree with the 
average income at 20,000-30,000 baht and more than 50,001 baht per month. In addition, the 
popular purchased insurance is saving with 100,000 - 200,000 life fund. The factor that is influent 
the most in purchasing life insurance is agent. The data prefer agents who are attentive and caring. 
 The second influence is product since the company is experienced and stable. The last 
influence is price. The price is considered as lower compared to other companies and the customers 
are able to pay in installments. 
 Furthermore, the Chi-Square which is examined from the purchasing behavior of the data 
shows that the average income is related to the life fund. Besides, the majority of the customers 
hold one life insurance with 25 years of contract, and they are recommended by friends or people 
who know the agents.  


