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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอ

ไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการ  โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส 

จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี  คือ กลุ่มผู ้

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยู

นิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( 𝑿𝑿�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1.)  กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 

คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 39  ปี จาํนวน 161 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 40.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร 

จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 ส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน 

15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

2.)  ความคิดเห็นของกลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนในเอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ( 𝑿𝑿�  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นผลิตภณัฑ ์( 𝑿𝑿�  = 4.31,  𝑿𝑿�  = 4.30,  𝑿𝑿�  

= 4.26,  𝑿𝑿�  = 4.24,  𝑿𝑿�  = 4.23) ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ( 𝑿𝑿�  = 4.18,  𝑿𝑿�  = 4.05) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:เลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต, ประกนัชีวิตควบการลงทุน, ยนิูตลิงค ์

 

ABSTRACT 

 The research of Factors Affecting the Purchase of Life Insurance Policies Merge Client 

Investment in AIA Unit Link of AIA Company Limited. The objective is to study factors affecting the 

purchase of life insurance policies merge client investment in AIA Unit Link of AIA Company Limited. 

The factors of research included Product, Price, Place, Promotion, People and Physical Evidence, and 

Process. That are classified by Personal factors were including sex, age, marital status, number of children, 

education, occupation, salary, and expenditure. The samples used in this research amount of 400 peoples. 

The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science 

Research. The statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The results found that 1.) Workers in Bangkok and suburbs who bought a life insurance policy 

with investment in AIA Unit Link of AIA Company Limited, a total of 400 peoples. Most are male 234 

peoples representing 58.50%. Most aged 3 0  –  3 9  years old 161 peoples representing 40.25%. Most are 

marital status 2 0 1  peoples representing 50.25%. Most are no children 218 people representing 54.50%. 

Most are bachelor’s degree level 273 peoples representing 68.25%. Most are the private employees 245 

peoples representing 61.25%. Most have average income per month 2 0 , 0 0 1  –  5 0 , 0 00  baht have 175 

peoples representing 43.75% and most have average expenditure per month 15,001 – 30,000 baht have 

142 peoples representing 35.50%. 
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2 . )  Worker’s opinion that affected to factors affecting the purchase of life insurance policies 

merge client investment in AIA Unit Link of AIA Company Limited overall highest level (  𝑿𝑿�  = 4.22) . 

Considering each side, then that side is the highest level of Physical Evidence, Place, People, Process, and 

Product (  𝑿𝑿�  = 4.31,   𝑿𝑿�  = 4.30,   𝑿𝑿�  = 4.26,   𝑿𝑿�  = 4.24,   𝑿𝑿�  = 4.23)  respectively. The other side is high 

level of Price and Promotion ( 𝑿𝑿�  = 4.18,  𝑿𝑿�  = 4.05) respectively. 

 

Keywords: The purchase of life insurance policies, Life insurance policies merge client investment, Unit 

Link 

 

บทนํา 

มนุษยต์อ้งมีปัจจัย 4 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ซ่ึงปัจจัย 4  ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงมนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีความตอ้งการไม่มีท่ีส้ินสุดและมีความตอ้งการมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็ยงัคงมีความตอ้งการอ่ืน ๆ ต่อไป 

แอบราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาและนกัมนุษยวิทยาไดเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ว ้5 ขั้น โดยขั้นท่ีสองของความตอ้งการ คือความปลอดภยั ซ่ึงเป็นความตอ้งการความปลอดภยั

จากอนัตรายทั้งร่างกายและจิตใจ ตอ้งการความมัน่คงทางวตัถุและทรัพยสิ์น ความปลอดภยัในดา้นสุขภาพ

ชีวิตและดา้นการงาน แต่มนุษยทุ์กคนก็ไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนของชีวิตท่ีเกิดจากความ

เส่ียงต่าง ๆ ได ้เช่น ความเส่ียงทางดา้นโรคภยั ความเจ็บป่วย ความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ 

หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ ซ่ึงหากเกิดความเส่ียงในระหว่างการดาํรงชีวิต อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสีย หรือ

ทุพพลภาพ และก่อให้เกิดภาระไวใ้ห้กบัคนในครอบครัว ทาํให้ประชาชนตระหนักถึงการวางแผนเพื่อ

กระจายความเส่ียงในการดํารงชีวิต และรองรับสําหรับวยัเกษียณอายุ จึงทาํให้ประกันชีวิตเข้ามามี

ความสาํคญัต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในอดีตการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของประชาชนยงัไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกั เพราะคิดว่า

การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตยงัเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น เป็นการส้ินเปลืองเงินทอง รวมทั้งยงัไม่เขา้ใจและมอง

ไม่เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่ในปัจจุบนัประชาชนเร่ิมตระหนกัถึงการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตเพิ่ม

มากข้ึน จึงทาํให้อตัราการขยายตวัของธุรกิจประกนัชีวิตมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนจทาํให้บริษทัประกนัชีวิต

ต่าง ๆ คิดคน้ผลิตภณัฑ์และแข่งขนัในเชิงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยเสนอรูปแบบในการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดผูบ้ริโภคใหส้นใจในรูปแบบการ

ประกนัชีวิตของแต่ละบริษทั และใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งหลากหลาย ในปัจจุบนั

รูปแบบการออมเงินหรือการลงทุนของประชาชนไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากในอดีตท่ีผา่น โดยในอดีตการออม

เงินและการลงทุนของประชาชนนิยมออมหรือลงทุนผ่านการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยเ์ป็นส่วนใหญ่ ใน

รูปแบบประเภทออมทรัพยห์รือฝากประจาํ แต่เน่ืองจากสภาวะแวดล้อม และเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ี
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เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่มมากข้ึน ธนาคารพาณิชยป์ระกาศปรับอตัราดอกเบ้ียเงินฝากลด

นอ้ยลง ประชาชนท่ีมีเงินออมจึงพยายามหาทางเลือกท่ีจะสร้างผลตอบเเทนสูงสุดให้กบัตนเอง โดยนาํเงิน

ออมไปลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล การลงทุนในทองคาํ หรือการลงทุนใน

กองทุน เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัประชาชนตระหนกัถึงการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตเพิ่มมากข้ึนและมีความสนใจใน

การลงทุนในกองทุนเพิ่มข้ึน จึงทาํให้บริษทัประกนัชีวิตต่าง ๆ ไดมี้การพฒันารูปแบบกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบการลงทุนข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีจะไดรั้บทั้งความคุม้ครอง

ชีวิตและผลตอบแทนจากการลงทุน ในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีหลายปัจจยั

เขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการ

ลงทุนของลูกคา้ใน เอไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง โดยการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาจากกลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้

ไดท้ราบวา่ผูบ้ริโภคไดใ้ชปั้จจยัใดบา้งมาพิจารณาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอไอเอ ยู

นิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้

ใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั มีขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  จํานวนบุตร  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน 

ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอ

ไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานวิจยัช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2563  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย  

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีทาํใหป้ระชาชนเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ 

ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั 

2. เพ่ือให้บริษทัประกนัชีวิตสามารถนาํผลการศึกษาวิจยัน้ีในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของลูกคา้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

 

ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 7 อย่าง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.35-36) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ 

องคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานทางการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้โดย

กิจการจะตอ้งกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- จาํนวนบุตร 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

- รายจ่ายต่อเดือน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

ควบการลงทุนของลูกค้าใน เอไอเอ ยูนิตลิงค์ ของ

บริษทัเอไอเอ จํากดั 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ดา้นบุคลากร (People) 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

- ดา้นกระบวนการ (Process) 
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็นหรือความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ส่ิงท่ีเสนอขายอาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) 

สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดรั้บผลิตภณัฑ ์สินคา้หรือบริการของกิจการ 

หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จาการใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

อยา่งคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & Kotler, 2009, P. 616-617) 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึง

วิธีการท่ีจะนาํสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ไปยงัลูกคา้เพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารทางการตลาด เพื่อ

สร้างแรงจูงใจ ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ และความพึงพอใจ ในสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  

5. บุคคล (People) หมายถึง พนักงานท่ีทาํงานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง

เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสมัผสัไดจ้ากการเลือกใช้

สินคา้หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่ง

สถานท่ี การแต่งกายของพนกังาน รูปแบบการใหบ้ริการ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ 

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและการปฏิบติัในดา้น

การบริการท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วแก่ผูเ้ขา้รับบริการ 

โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามรูปแบบและวิธีการดาํเนินงานของแต่ละองคก์ร 

 

แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วน

การตลาด ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายเุป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างของส่วนตลาด 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษา ตวัแปรตวั

น้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทาํงานมากข้ึน 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) เป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาด

และมีความสาํคญัยิง่ข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค 

4. รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสําคญัใน

การกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร่ํารวย แต่อย่างไรก็ตาม
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ครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายได้

อย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ในขณะเดียวกนัการเลือก

สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑรู์ปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะ

เป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได ้รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์

หรืออ่ืน ๆ เพื่อใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละ

อาชีพร่วมกนั 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตีดสินใจซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออกรมธรรม์ประกันชีวิตของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งคือประชากรวยัทาํงานในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 70.50 อายุระหว่าง 31 – 35 ปี ร้อยละ 40.00 สถาณภาพโสด ร้อยละ 66.25 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 65.75 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 88.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 45.00 ผลารทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ อาชีพ ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร และ

ลกัษณะทางกายภาพ/การนาํเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และกระบวนการ/การให้บริการ มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภควัยทํางานในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัทาํงาน

ในกรุงเทพมหานคร 

ภทัรฎา  โสภาสิทธ์ิ (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบ
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สะสมทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

ปัจจยัในการสร้างสินคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์บริษทั กรุงเพประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวิต จาํกดั (มหาชน) (4) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสร้างตราสินคา้ 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  โดยเก็บขอ้มูลจากการสุ่มตวัอยา่งประชากรจาํนวน 400 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มเพศหญิง อาย ุ21-35 ปี 

สถาพภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือนเฉล่ีย 20,000 บาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

เพราะกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจะมีวงเงินคุม้ครองชีวิตตํ่ากวา่ 100,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ครองส่วนใหญ่ 1-

5 ปี โดยวตุัประสงคคื์อตอ้งการออมเงินในระยะยาวและเป็นค่าใชจ่้ายในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคือ ช่ือเสียงของบริษทั 

สุทิศา นนทพันธ์ (2558) ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภคต่อ บริษทัเอไอเอ จาํกดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภคต่อ บริษทัเอไอเอ จาํกดั ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต โดยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสําคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นลกัษนะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนั

ในระดบัมาก โดยความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัของผูบ้ริโภคต่อบริษทั เอไอเอ จาํกดั เป็นไปในเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญั 

อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์(2558) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

วตัถุประสงคง์านวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนต่างประเทศของกลุ่ม

คนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทางดา้นการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยดา้นการส่งเสริมทางการตลาดจะทาํให้ผูบ้ริโภค

ไดรั้บรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หรือ ขอ้มูลต่าง ๆไดอ้ยา่งครบถว้นและสะดวกรวดเร็ว 

ธันยธร ศรีบวัทอง (2562) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชากรวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซ่ึงงานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรวยัทาํงานในเขต กรุงเทพมหานครต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)โดย ขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ 

ประชากรวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 100 คน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย
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การแจกแบบสอบถาม และ แบบสอบถามออนไลน์ โดย ตั้งสมมติฐานว่า Generation ท่ีต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แตกต่างกนั จากการวิจยั

พบว่า Generation ท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจจ่อปัจจยัในการลงทุนดา้นแรงจูงใจแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น

อ่ืนไม่แตกต่างกนัจากผลการวิเคราะห์สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง คือ การบริการท่ีดี

ของตวัแทน ดงันั้นในการจาํหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่นกัลงทุนจึงควรให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ การมี

ธรรมาภิบาลมัน่คง การให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัลงทุนราย

ยอ่ยให้มากท่ีสุด กระบวนการให้บริการมีขั้นตอนบริการท่ีรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ระบบการทาํงานท่ีถูกตอ้ง มี

ช่องทางซ้ือหน่วยลงทุนหลากหลายช่องทาง และพนกังานตวัแทนจาํหน่ายตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการ

ลงทุนในกองทุนรวมเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในทุก ๆ ด้าน ควรเพิ่มการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์ห้ครอบคลุมในหลากหลายช่องทางมากข้ึน และค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ควรมีอตัราท่ีตํ่า หรือยกเลิก การคิด ค่าธรรมเนียม เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม

ส่วนใหญ่จะยกเวน้การ คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เพื่อจูงใจให้นกัลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนใน บลจ. 

ของตน 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

เป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบเชิงสํารวจ (Survey 

Research)  และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ี

แน่นอน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% ดงันั้น ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีกาํหนดไว ้โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษ

และใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถาม และกระจายแบบสอบถามผ่าน E-mail, Facebook และ 

Line application 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 
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3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อนาํไปจดัทาํและเตรียมสําหรับการ

วิเคราะห์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1.  ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2.  ค่าเฉล่ีย  �̅�𝑥 

3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มผูท้าํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั ผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเพศ

หญิง จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 39  ปี จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25  

รองลงมาคือ 20 - 29 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 , 40 - 49 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.50 , 50 – 59 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 , ตํ่ากวา่ 20 ปี46 – 50 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.25 และ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 201 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือโสด จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนั

อยู่ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา 

คือ มีบุตร 1 คน จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75, มีบุตร 2 คน จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75, และ

มีบุตร 3 คน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 273 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.25 รองลงมา คือ ปริญญาโท จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00,  ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนใหญ่มี

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั/

อาชีพอิสระ/คา้ขาย จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งของ

รัฐ จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จาํนวน 175 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมา คือ 50,001 – 80,000 บาท จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00, 80,001 – 

100,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00, 100,001 – 150,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
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6.25, ไม่เกิน 20,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ150,001 ข้ึนไป จาํนวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.75 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

รองลงมา คือ 30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75, ไม่เกิน 15,000 บาท จาํนวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.25, 45,001 – 60,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00, 60,001 – 75,000 บาท 

จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และ75,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุน

ของลูกคา้ใน เอไอเอ ยูนิตลิงค์ ของบริษทัเอไอเอ จาํกัด พบว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูท้าํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยนิูตลิงค ์ของบริษทั

เอไอเอ จาํกดั ท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ควบการลงทุนในเอไอเอ ยู

นิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 𝑿𝑿�  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการและดา้นผลิตภณัฑ ์( 𝑿𝑿�  = 4.31,  𝑿𝑿�  = 4.30,  𝑿𝑿�  = 4.26,  𝑿𝑿�  = 4.24,  𝑿𝑿�  = 4.23) ตามลาํดบั และ

ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( 𝑿𝑿�  = 4.18,  𝑿𝑿�  = 4.05) ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ควบการลงทุนของลูกคา้ใน เอ

ไอเอ ยูนิตลิงค ์ของบริษทัเอไอเอ จาํกดั มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน กลุ่มผูท้าํงานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนใน เอไอเอ ยูนิตลิงค ์ของ

บริษทัเอไอเอ จาํกดั ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 234 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.50 และเพศหญิง จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 39  ปี จาํนวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25  รองลงมาคือ 20 - 29 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 , 40 - 49 ปี 

จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 , 50 – 59 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 , ตํ่ากวา่ 20 ปี46 – 50 ปี 

จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่

มีสถานภาพสมรส จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือโสด จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.00 และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จาํนวน 218 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมา คือ มีบุตร 1 คน จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75, มีบุตร 2 คน จาํนวน 

71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75, และมีบุตร 3 คน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมา คือ ปริญญาโท จาํนวน 76 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.00,  ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 
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61.25 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งของรัฐ จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 

– 50,000 บาท จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมา คือ 50,001 – 80,000 บาท จาํนวน 108 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.00, 80,001 – 100,000 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00, 100,001 – 150,000 บาท 

จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25, ไม่เกิน 20,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ150,001 

ข้ึนไป จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 142 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ 30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75, ไม่เกิน 

15,000 บาท จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25, 45,001 – 60,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.00, 60,001 – 75,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และ75,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.75 ตามลาํดบั  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุนของลูกค้าใน เอไอเอ ยูนิตลิงค์ 

ของบริษทัเอไอเอ จํากดั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นผลิตภณัฑ ์

ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 

อภปิรายผลการวจิัย 

 

1. ด้านผลติภณัฑ์  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ บริษทัเอไอเอ จาํกดั พนักงานและเจา้หน้าท่ีประกนัชีวิต ให้

คาํแนะนาํ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และเป็นมืออาชีพ  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการ

แจกแจงรายละเอียดระยะเวลาการประกนัอย่างชดัเจน ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภทัรฎา 

โสภาสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

2. ด้านราคา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ สามารถเลือกชาํระค่าเบ้ียประกนัไดต้ามความเหมาะสม เช่น ชาํระคร้ังเดียว หรือผ่อนชาํระแบบ

แบ่งจ่าย ตามเง่ือนไขบริษทั โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมชาํระค่าเบ้ียประกนัตามความเหมาะสมของตวัเอง 

ไม่ว่าจะเป็นชาํระแบบคร้ังเดียวสาํหรับผูท่ี้มีความพร้อมในการชาํระ หรือ ผอ่นชาํระสาํหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการ

ชาํระแบบเป็นเงินก้อนใหญ่  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ บริษทัประกนัชีวิตให้ขอ้มูล
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เก่ียวกบัเบ้ียประกนั เบ้ียของสัญญาเพิ่มเติม ประเภทต่าง ๆ เช่น อุบติัเหตุ การรักษาพยาบาล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และชดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุทิศา นนทพนัธ์ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภคต่อ บริษทัเอไอเอ จาํกัด ในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ บริษทัประกนัชีวิตมีตวัแทนและสาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการติดต่อ

กับบริษทันั้นต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางจึงต้องมีตวัแทนและสาขาให้มากท่ีสุดเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สถานท่ีตั้งของบริษทั

และตวัแทนอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเดินทางและติดต่อ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ ณัฐกมล ศานติ

มงคลวิทย ์(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคทาํงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ การโฆษณาผ่านทางส่ือโทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ โดย การส่งเสริมทาง

การตลาดท่ีจะใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ไดดี้ท่ีสุด ทั้งทางส่ือโทรทศัน ์วิทย ุนิตยสาร และท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค

มากท่ีสุดคือส่ือออนไลน ์ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก คือ มีการจดักิจกรรม อบรมหรือสมมนา ให้

ความรู้เก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต โดยการจดักิจกรรมหรือการสัมมนาจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ขอ้มูลต่าง 

ๆ เก่ียวกบัประกนัชีวิต ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์(2558) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. ด้านบุคลากร  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ พนกังานตวัแทนของบริษทัประกนัชีวิตมีความรู้เร่ืองประกนัชีวิตเป็นอย่างดี ส่วนขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ พนกังานตวัแทนของบริษทัประกนัชีวิตมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย ซ่ึงมีแนวคิดสอดคลอ้งกบั ธนัยธร ศรีบวัทอง (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ

ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อ

การออม (SSF) 

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ บริษทัเอไอเอ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง น่าเช่ือถือและมีความมัน่คง เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

จะดูจากภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของสินคา้ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภทัรฎา  
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โสภาสิทธ์ิ (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ์บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

7. ด้านกระบวนการ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ มีระบบการประสานงานกบัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีรวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก ส่วนขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ธนัยธร ศรีบวัทอง (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชากรวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 

 ด้านผลติภณัฑ์  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรจดักิจกรรมฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และความเขา้ใจใน

เร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์จะนาํไปเสนอขายต่อลูกคา้อยา่งแทจ้ริง และอบรมพนกังานให้ตระถึงความสาํคญัใน

การสร้างและรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของบริษทั และควรพฒันาวิธีการชาํระเบ้ียประกนัให้หลากหลายเพิ่มข้ึน 

เช่น การชาํระเบ้ียประกนัผา่น Mobile Banking เพื่อความสะดวกในการชาํระเงินของลูกคา้ 

 ด้านราคา 

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรพฒันาระบบเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ียประกนั ให้มีความละเอียดและ

ชดัเจน ให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ในส่วนของอตัราค่าเบ้ีย

ประกนัชีวิตทางบริษทั ควรจะทาํการพิจารณาในเร่ืองของราคาอตัราค่าเบ้ียประกนัให้มีความใกลเ้คียงกบั

ผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัลูกคา้ท่ีจะสนใจมาซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัเพิ่มมากข้ึน 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ทางบริษทัควรพิจารณาถึงการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ครอบคลุม

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน โดยอาจใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลมาประยุกต์ใช้ เพื่อท่ีจะ

คน้หาและเขา้ถึงผูท่ี้มีความสนใจหรือตอ้งการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  เพื่อเพิ่มโอกาสในการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑข์องทางบริษทัใหก้บัผูท่ี้สนใจไดท้ราบขอ้มูล 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรส่งเสริมการตลาดในส่วนของตวัผลิตภณัฑ์ของทางบริษทัเอง 

หรือร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิกสถานท่ีออกกาํลงักาย ควบคู่กบัการซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวิต จะไดรั้บส่วนลดอตัราค่าเบ้ียประกนั เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและเป็นแรงจูงใจ

สาํหรับผูท่ี้สนใจเพิ่มข้ึน ควรมีการจดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัประกนัชีวิตในหวัขอ้ต่าง ๆ สาํหรับ

ผูท่ี้สนใจ และสาํหรับลูกคา้ปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูล ความรู้และข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 
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ด้านบุคลากร 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรมีการคดักรองผูท่ี้จะเขา้มาทาํหน้าท่ีเป็นพนกังานตวัแทนของ

บริษทั ตอ้งมีการฝึกอบรมทั้งในเร่ืองของความรู้เก่ียวกบัเร่ืองประกนัชีวิต, ศีลธรรม จริยธรรมต่ออาชีพ

พนกังานตวัแทน และการให้บริการลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการติดตามผลการทาํงานของพนกังาน

ตวัแทนอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บริษทัควรรักษาช่ือเสียง ทั้งในส่วนของบริษทั และคณะผูบ้ริหารให้คงอยู่

หรือพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน ควรมีกิจกรรมเขา้ร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพซ่ึงช่วยให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกั จดจาํได้

ง่ายและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

 ด้านกระบวนการ 

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการพฒันาระบบการประสานงานในส่วนของการบริการการคุม้ครอง

เม่ือมีการใชป้ระกนัในการรักษาพยาบาลให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และพฒันาระบบตรวจสอบขอ้มูล

กรมธรรม์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งข้ึน เช่น ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาผ่านแอปพลิเคชัน หรือ 

เช่ือมโยงขอ้มูลกรมธรรมเ์ขา้กบัเลขบตัรประชาชน เพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน และลดปัญหาในกรณีบตัร

ประกนัหาย 
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