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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี
โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 400 คน 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือซ่ึงสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีทดสอบเชิง
อนุมานใชท้ดสอบค่าที่แบบอิสระ (Independent Sample t-test) ใชท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่งที่มี 2 กลุ่ม 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชท้ดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม 
การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์แบบทดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ45-59 ปี สถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย 35,001-50,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายประจ าเฉล่ีย 20,001-35,000 บาทต่อเดือน มีเงิน
ออมเฉล่ียเม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้ร้อยละ 10 ต่อเดือน ให้ความเห็นว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารมากท่ีสุดคือ ดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคลและ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคาร
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้และเงินออม เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ขององคก์รมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคาร 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study corporate image which has an impact on consumer’s 
behavior to buy a life insurance through Bangkok Bank Public Company Limited in Pathum Thani 
Province. The samples were 400 customers who bought life insurance through Bangkok Bank 
Public Company Limited in Pathum Thani Province. 
 A questionnaire was used as a tool for data collection. Descriptive statistics used for 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics used to test 
independent value of two sample groups was Independent Sample t-test. One-way ANOVA was 
used to analyze sample in more than 2 groups and LSD and Multiple Linear Regression were used 
to analyze different pairs.  
 The study results were found that most respondents were female, 45-59 years old, 
married, hold a Bachelor’s degree, employed in private company with a monthly income of 20,001-
35,000 baht and average saving at 10 percent per month. They agreed that the most influencing 
factor of corporate image for customers to buy life insurance through the bank was interpersonal 
communication. The hypothesis was tested and found that the different personal factors influencing 
different decisions on buying life insurance were age, income, and saving money. When relation 
was analyzed, it was revealed that corporate image had an impact on the decision to buy life 
insurance through the bank. 
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