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ปัญหาและความสําคญัของปัญหา 

การดาํรงชีวิตในปัจจุบนัของมนุษย ์มีความเส่ียงเกิดข้ึนรอบตวัเรามากมาย ไม่ว่า

จะเป็นความเส่ียงจากโรคภยัไขเ้จ็บ อุบติัเหตุ ทุพลภาพ หรือแมก้ระทัง่การเสียชีวิต ซ่ึง

เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   "ความเส่ียง" หมายถึง ความไม่

แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดไดใ้นอนาคต ท่ีอาจจะทาํให้เราเกิด "ความสูญเสีย"  

ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ ในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เสียใจ เสียขวญั เสียเวลา 

เสียสุขภาพ ฯลฯ โดยมี "ภาวะส่งเสริมภยั" เป็นตวัเพิ่มโอกาสใหเ้กิดความสูญเสียนั้น 



 

 
 

ในอดีตการทําประกันชีวิตถือเป็นส่ิงท่ีไกลตัวสําหรับผู ้บริโภคส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะรับ  รวมถึงการมองขา้มความ

เส่ียงในการดาํรงชีวิต  ทาํให้ไม่มีความสนใจในการทาํประกัน ประกอบกับบริษัท

ประกนัหรือตวัแทนไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํใหธุ้รกิจประกนัชีวิต

ในอดีตไม่เติบโตเท่าท่ีควร ทั้งน้ีในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมมีความรู้ความเขา้ใจ

และสนใจในเร่ืองของการลงทุน การประกนัชีวิต และต่ืนตวัในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการ

รักษาพยาบาลมาก ทาํให้ภาคธุรกิจประกนัชีวิตจะตอ้งมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อรองรับ

การวางแผนเกษียณอายุ อนัเน่ืองมาจากประเทศไทยกาํลงัก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบาํนาญหรือเงินได้ประจาํ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพท่ีหลากหลาย ทั้ งเหมาจ่าย ความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

ดังนั้ นจากเหตุผลข้างต้นทาํให้ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้

เข้าใจและทราบถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจประกันชีวิต  และสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อให้ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดจากการซ้ือ

ประกนัชีวติ 

วตัถุประสงค์การทาํวจิัย 

1. เพื่อปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ อ ศึกษากระบวนการตัด สินใจ ซ้ือประกัน ชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

 
 

ขอบเขตงานวจิัย 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเป็น

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) ช่วงเวลา

เดือนตุลาคม 2562 โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ใชมี้เคร่ืองมือการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงทราบแนวโน้มและสามารถ

คาดการณ์ความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีจะมีต่อลักษณะกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์และพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  

จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปกรอบแนวคิด

การวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในดาํเนินการศึกษา และทาํการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. จาํนวนบุตร 

5.ระดบัการศึกษา  

6. อาชีพ 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ 

2.การแสวงหาขอ้มูล 

3.การพิจารณาทางเลือก 

4.การตดัสินใจซ้ือ 

5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 



 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี

บทความทางวชิาการต่าง ๆ รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

ความรู้เกีย่วกบัประกนัชีวติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)

ไดอ้ธิบายว่า  การประกนัชีวิต เป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจาก

การตาย การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยท่ีเม่ือ

บุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้ น ก็ได้รับเงินเฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษทัประกนัชีวิตจะทาํหนา้ท่ีเป็นแกนกลางใน

การนาํเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่าย ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บภยั 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making 

Process) เป็นกระบวนการท่ีไม่สามารถกาํหนดเป็นแบบแผนท่ีแน่นอนตายตวัได ้

เน่ืองจากกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนัไปตามประเภทสินคา้ และ

ระดับความเก่ียวพนักบัสินคา้ของผูบ้ริโภค ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

สามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Five Stage Model of The Consumer Buying) ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนท่ีสามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคได้อย่างละเอียด และ

ครอบคลุมท่ีสุด โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู ้บริโภคมีความเก่ียวพันกับสินค้าสูง (High 

Involvement) ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประเภท Complex Decision 

Making หรือแบบ Extensive Problem Solving (EPS) โดยจะดาํเนินไปตามขั้นตอน 5 ขั้น 

ดงัน้ี 



 

 
 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

(ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ. 2551. อา้งถึงใน นางสาวประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง 2558) 

บุคคลแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะลกัษณะทาง

ประชากร (Demographic Characteristics) ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุ เพศ การศึกษา และสถานทาง

เศรษฐกิจและสังคม บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม ความ

สนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกนัไปดว้ย   

สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจยั

ต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคลนั้นๆ 

ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได ้การศึกษาอาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว ศาสนา 

เช้ือชาติ สัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class) 

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้หค้วามหมายของ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนัโดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 



 

 
 

หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือ

ชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใช้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ี

นกัการตลาดมกัจะนาํมาพิจารณาสาํหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดย

นาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาด (4P’s) 

ส่วนประสมการตลาด (Service Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้ และบริการของ

ตนประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  

1.ด้านผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อส่ิงท่ี

ผูข้ายตอ้งมอบ ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์

นั้นๆโดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑ์แบ่งออก เป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑ์ท่ีอาจเป็นส่ิงซ่ึงจบั

ตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ 

2. ด้านราคา 

ราคา คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑร์ะหว่างกนัในตลาด โดยใชเ้งินเป็น

ส่ือกลาง  ในปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารงานการตลาดอยา่งมาก 

ซ่ึงผูบ้ริหารจะต้องกาํหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาด ความสอดคลอ้ง

กบักลยุทธ์ทางการตลาดด้านอ่ืนๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับ



 

 
 

กฎเกณฑข์องอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) มาเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจ

กาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา เพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์มีระดบัราคาท่ีเป็นท่ีน่าพอใจขององคก์ร คือ 

สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององค์กร และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ

หรือกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในตลาด 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ การนาํสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกคา้ โดยยึด

หลกัความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือ

กระจายสินค้าท่ีสามารถทําให้เ กิดผลกําไรมากท่ีสุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรง

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

4. การส่งเสริมการตลาด 

กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยทุธ์ท่ีใชก้ระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคให้

สนใจสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีหลายรูปแบบ เช่น การ

โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การจดัแสดงสินคา้หรือบริการ ใหท้ดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ ให้

ส่วนลด บริการก่อนและหลังการขาย  รับประกันสินค้า ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมี

วตัถุประสงค์และมีวิธีการท่ีต่างกนั ธุรกิจควรมีการวางแผน, วิเคราะห์และจดัสรร

งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผ้ลลพัธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุ

เป้าหมาย 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาของ วสันต์ นัยเนตร (2554) อ้างใน นางสาวประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ ง 

(2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ลูกค้าในการซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ในอาํเภอเมือง



 

 
 

เชียงใหม่ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนัใน

ด้านจาํนวนกรมธรรม์และผลประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น อัตราผลตอบแทน และความ

คุม้ครอง โดยบุคคลท่ีมีอายมุากจะถือครองกรมธรรมชี์วิตท่ีมีระยะยาว และเบ้ียประกนัท่ี

สูงกว่า ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองท่ีมากกว่า   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิภา สันโดษ 

(2554)  เร่ืองอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาคณะ

แพทยศาสตร์ เชียงใหม่ พบว่า ผูท่ี้มีอาย ุจะมีแนวโนม้ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาก ทั้ง

ในดา้นจาํนวนกรมธรรม ์อตัราค่าเบ้ียประกนั เพราะคาํนึงถึงรายไดเ้ป็นหลกั เพื่อท่ีจะ

นาํเอาไปหกัลดหยอ่นภาษี  นอกจากน้ียงัมี  งานวิจยั ชรัศม ์ ชมพูภาน มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกนัชีวิตของ

บริษทั เอไอเอ จาํกดั”  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพ

สมรสอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กนักบัแบบของการเลือกซ้ือประกนัชีวิต ไดแ้ก่ 

แบบสะสมทรัพย ์แบบตลอดชีพ แบบชัว่ระยะเวลา แบบเงินไดป้ระจาํ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 

P<0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนนี หตัถกรรม ศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของพนักงานบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 

โซลูชั่นส์ จาํกดั(มหาชน)  พบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของพนักงานบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จาํกดั 

(มหาชน) ไม่แตกต่าง 

ปัจจัยทางการตลาด 

กมลภทัร นิยมมา ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน

เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา (2554)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อ

การเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ



 

 
 

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา และมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิต ในระดบัมาก

ท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด แต่ยงัมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติ  

นางสาวศิริวรรณ วงษพ์นัธ์สิงห์ เเละคณะ ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกทาํประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่คิด

ว่าเม่ือ มีรายไดเ้พียงพอ จึงทาํประกนั จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกทาํประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคพบว่า ระดบัการตดัสินใจ ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 

ดา้นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดา้นอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประกนั ดา้นผลตอบแทน และ 

ดา้นการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก  จากการศึกษาสมมติฐาน พบว่า เพศเลือกทาํประกนั

ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05  ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทและด้านการ

ให้บริการในเร่ือง อาจเลือกทาํประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 ด้าน 

ภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นการจ่ายสินไหมทดแทน ในเร่ือง อาชีพเลือกทาํประกนัชีวิต

แตกต่างกนัอย่างมี นยัสําคญัที 0.05 ดา้นการจ่ายสินไหมทดแทน ดา้นอตัราการจ่ายค่า

เบ้ียประกนั และดา้นการให้บริการ ในเรือง การศึกษาเลือกทาํประกนัชีวิตแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 ดา้นการให้บริการ ในเร่ืองรายไดต่้อเดือนเลือก ทาํประกนัชีวิต

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที 0.05 ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน ดา้นอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประกนั และดา้นการใหบ้ริการ 

นางสาวประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ ง (2558) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์เพื่อเกบ็ออมเงิน รองลงมาคือ เพื่อลดหยอ่นภาษี 

ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีการถือกรมธรรม ์ณ ปัจจุบนั จานวน 1 กรมธรรม ์คิดเป็นร้อยละ 64.1 

โดยมีการสืบค้นข้อมูลหรือได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านตัวแทนจาหน่ายมากท่ีสุดถึง 



 

 
 

รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต และจากครอบครัว/ญาติ สาํหรับการซ้ือกรมธรรม ์ส่วนใหญ่

จะซ้ือผ่านตวัแทนจาหน่ายของบริษทัประกนัชีวิต และชาํระเบ้ียประกนัเป็นรายปี ดว้ย

เงินสดท่ีธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงโดยรวมแลว้มีเบ้ียประกนัชีวิตอยู่ในช่วง 10,001-30,000 

บาท  นอกจากน้ีผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย  6  ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมาก

ไปน้อย ดังน้ี ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านช่ือเสียงบริษทัและ

ระยะเวลาของกรมธรรม ์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา ตามลาํดบั 

วธีิการดําเนินวจิัย 

          การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการศึกษา

สภาพต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการกระทาํอย่างหน่ึงอย่างใด ไม่มีการ

ควบคุมตวัแปรใดๆ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 

Sectional Studies) คือ การเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยใชเ้คร่ืองมือใน

การวจิยัเป็นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างตารางสําเร็จรูปของ Yamane 

(1973) โดยกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 

5%  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  และใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะ

เป็น (Non-Probability sampling) และสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient  Sampling)   

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

     เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 



 

 
 

     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

                1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ท่ีมีระดบัการวดัเชิง

กลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 1. เพศ  2. อาย ุ 3. สถานภาพ  4.จาํนวน

บุตร 5.ระดบัการศึกษา 6. อาชีพ  7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมถึงพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบั

การกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

                1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

การวิ เคราะห์ตัวแปรท่ีระดับการวัดเ ชิงปริมาณ ซ่ึงได้แก่  ปัจจัยทางการตลาด

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ

ทางการตลาด และ กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

     2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

                2.1 เพื่อศึกษา กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ดา้นเพศ  จะใช้สถิติ t-test ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

                2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ, สถานภาพ,  จาํนวนบุตร, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)  หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

    2.3 เพื่อปัจจัยทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

 

 



 

 
 

สมมติฐานการวจิัย 

1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

สถานภาพ, จาํนวนบุตร, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัทาํให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติต่างกนั  

2. ปัจจยัทางการตลาด (4P’s) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ จาํนวนบุตร และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตต่างกนั 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติไม่ต่างกนั  

2. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัทางการตลาด พบว่า ปัจจยัอิสระทั้ง 4 ปัจจยั  มีเพียงปัจจยั

อิสระจาํนวน 3 ตวัแปรท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา (B=0.126 , 

ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 



 

 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 

1.  จากการศึกษาพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหมี้กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตท่ี

ต่างกัน ดังนั้น ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความสําคัญโดย

แบ่งกลุ่มกบัลูกคา้ตามเพศ  และออกแบบกรมธรรมท่ี์ตอบสนองความตอ้งการ 

2. จากการศึกษาพบว่า จาํนวนบุตรท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกันชีวิตท่ีต่างกัน ดังนั้ น ผูป้ระกอบการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ควรให้

ความสําคญักบัการออกแบบประกนัสําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีบุตร โดยอาจมีการออก

กรมธรรมเ์สริมสาํหรับเด็ก เป็นประกนัพ่วงแม่ลูก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ครอบครัวท่ีบุตร 

3. จากการศึกษาพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํใหมี้กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัชีวิตท่ีต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้

ความสําคญัในเร่ืองเบ้ียประกนั โดยมีการกาํหนดทุนเอาประกนัและเบ้ียประกนัท่ี

เหมาะสม สามารถตอบสนองไดทุ้กระดบัรายได ้

4. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษทั 

และพฒันาผลิตภณัฑใ์หผ้ลตอบแทนน่าดึงดูด สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดห้ลากหลาย 

5. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวติ ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรทาํการตลาดอยา่งต่อเน่ือง มี

การส่งขอ้มูลข่าวสารแจง้ลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ เนน้ส่งเสริมการบริการหลงัการขาย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจได ้

6. จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสําคัญเร่ืองการกาํหนดเบ้ีย



 

 
 

ประกนักบัผลตอบแทน และรูปแบบการชาํระเบ้ียประกนั เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้ท่ี

ทาํประกนัชีวติเพื่อการออมทรัพย ์หรือการลงทุน 
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