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บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา

อิทธิพลดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ใน

เขตจงัหวดันนทบุรี (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นตวัแทนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั 

เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคใน เขตจงัหวดันนทบุรี (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคใน เขตจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่าง

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 452 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาผลว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรท่ีมี
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ผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั 

ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดดี้ท่ีสุดคือ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านตวัแทน  และดา้นตลาด 

ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นตวัแทน  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภค ในเขต

จงัหวดันนทบุรี ตรงตามสมมุติฐานทุกประการ และสามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคใน

เขตจงัหวดันนทบุรี ไดป้ระมานร้อยละ 75.9  

 

ABSTRACT 

The objective of Independent Study ( IS)  about the market factors impact to customer 

decision on AIA insurance in Nonthaburi. Study about object to examise the impact of (1) products 

( 2 )  AIA agents ( 3 )  market. This is conducted using questionnaires tools to collect data from 

samples. The sampling size of this study was 452 respondants by using online questionnaire and 

program to figure out the frequency, percentire, average, standard deviation and multiple regression 

analysis.  Statistics for data analysis are percentage, mean, Standard Deviation, correlation analysis 

and multiple linear regression analysis.  

From the study, The marketing mix factors affecting insurance purchasing decision of  

consumers  to AIA Company in Nonthaburi The study found that the selected factors had high 

impact to their decision including of product AIA agent and market. Multiple linear regression 

analysis result is the customer in Nonthaburi Area impact is actually relate with purchasing   

decision on AIA insurance as hypothesis and the alteration of the effective of customer in 

Nonthaburi Area affecting insurance purchasing decision is about 75.9   

 

บทน า 

ประกนัชีวิตนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารความเส่ียงหรือบรรเทาความเส่ียงให้กบั
ผูรั้บผลประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุไม่คาดคิดแก่ผูเ้อาประกนั ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ก็คือ ผูเ้อา
ประกนั หรือครอบครัวของผูเ้อาประกนันัน่เอง ซ่ึงจะช่วยลดภาระทางการเงินในช่วงเวลาดงักล่าว
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ได ้นอกจากน้ียงัช่วยในการออมเงิน   ท าให้มีระเบียบวินยัในการออม มีส่วนช่วยในการวางแผน
ทางการเงิน จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงิน นอกจากน้ียงัสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได้
อีกดว้ย สถานการณ์ตลาดประกนัชีวิตในปัจจุบนัพบว่า มีบริษทัท่ีให้บริการประกนัชีวิตอยู่หลาย
แห่ง แต่ส่วนแบ่งตลาดยงัคงตกอยูก่บับริษทัประกนัชีวิตขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีบริษทั ทั้งน้ี บริษทัเอ 
ไอ เอ จ ากดั นบัเป็นบริษทัท่ีใหป้ระกนัชีวิตประกนัสุขภาพและบริการทางการเงินท่ีครบวงจรทั้งยงั
เป็นผูน้ าในดา้นการพฒันาแบบกรมธรรม์ท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อกรมธรรม์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการท าประกนัสุขภาพเพื่อลดความเส่ียงทางด้านการเงินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคแต่ละคนต่างก็มีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการจะเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกันสุขภาพแตกต่างกันไปด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัต้องการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
นนทบุรีซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัสุขภาพสามารถน าขอ้มูลไปก าหนด
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิจประกนัสุขภาพให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ต่อไป 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้จิยัไดมี้ความสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
นนทบุรีเพื่อท่ีผลการวจิยัดงักล่าวจะสามารถตอบค าถามของผูว้จิยัได ้และผลการวจิยัจะสามารถเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ต่อ

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นตวัแทนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ต่อ

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ต่อ

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ บริษทั เอ ไอ เอ 

จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
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2. ดา้นตวัแทนส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั 

ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

3. ดา้นการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของบริษทั เอ ไอ เอ 

จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตการวจัิย 

มุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ 

ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1) ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์, ปัจจยัด้านตวัแทน และปัจจยัด้าน

การตลาด 

2) ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภคต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั 

ในเขตจงัหวดันนทบุรี  

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ใน

เขตจงัหวดันนทบุรี ท่ีสนใจหรือเลือกซ้ือประกนัชีวติ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร

ท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงใชสู้ตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 

384 คน ซ่ึงผูว้จิยัขอก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 452  คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลมากข้ึนและสะดวกใน

การประมวลผล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ตุลาคม 

2562 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ด าเนินธุรกิจการ

ประกนัภยัชีวติในการก าหนดมาตรฐานการบริการ 
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2. เพื่อใหท้ราบถึงทศันคติ, คุณค่าตราสัญลกัษณ์ ของประชากร ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัชีวติ บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจในธุรกิจ

ประเภทน้ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัและพฒันาธุรกิจต่อไป 

3. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ด าเนินธุรกิจการ

ประกนัชีวติ ศึกษาโอกาสในการเพิ่มยอดขายส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัและการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยัเร่ืองปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดด้งัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)           ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

 

ด้านตวัแทน 

 

ด้านการตลาด 

กระบวนการตดัสินใจซือ้

กรมธรรม์ประกนัชีวิต ของ 

บริษัท เอไอเอ จ ากดั 

1.การรับรู้ถึงความต้องการ 

2.การค้นคว้าข้อมลู 

3.การประเมินผลทางเลือก 

4.การตดัสินใจ 

5.พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Walters (1978, p. 115) อธิบาย ค าวา่การตดัสินใจ (Decision) วา่ หมายถึง การเลือกท าส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง โดยเลือก จากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 

Kotler (2000, p. 176-178) กล่าวว่าการตัดสินใจของผู ้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายในคือ

แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการและตระหนกั 

วา่ มีสินคา้ให้เลือก มากมายกิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูล

ท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546 : 219) กล่าวว่าขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ (Buyingdecision process) ผูบ้ริโภค จะผา่นกระบวนการ   5 ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความ ตอ้งการ และ

ความ จ าเป็น ในสินคา้นกัการตลาดกระตุน้ความตอ้งการดา้นผลิตภณัฑ์ราคาช่องทางจดัจ าหน่าย

หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหาหมายถึงการ เกิดความ

ตอ้งการขั้นท่ี หน่ึงหลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆงานของนกัการตลาดท่ี

เก่ียวข้องกบักระบวนการในขั้นน้ีก็คือพยายามจดัข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการคา้และแหล่ง

บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพทัว่ถึง 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ีสองน ามา

พิจารณาเลือกผลิตภณัฑ์ต่างๆหลกัเกณฑ์ท่ี ใช้ในการ พิจารณาคือคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น 

รูปร่างรูปทรงการให้ ประเมิน ความส าคัญส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เร่ืองของ ราคา

เหมาะสมคุณภาพ และ ความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้น ามา เปรียบเทียบ กบัยี่ห้อ อ่ืนๆหน้าท่ี 

ของนกัการตลาดท่ีในขั้นน้ีคือการสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมดา้นต่างๆ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อนัใดอนัหน่ึงหลงัจาก 

มีการประเมินผลทางการเลือกต่างๆมาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการมาก

ท่ีสุด 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ

หลังจากการซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้วความ พอใจข้ึนอยู่กับคุณสมบติั ของสินค้า ตรง กับความ
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ตอ้งการจองผูบ้ริโภคหรือไม่ถา้ ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาส ท่ีจะซ้ือซ ้ าในทางตรงกนัขา้มหาก

ผูบ้ริโภคไม่พอใจก็จะมี แนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซ ้ าค่อนขา้งมาก 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ประไพ คงสมบูรณ์ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตและความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตบริษทั อยุธยา อลิอนัซ์ ซี. พี. ผา่นธนาคาร      กรุงศรีอยุธยา จ ากดั 

(มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตส่วนใหญ่มีระดบั ความ

พึงพอใจในการซ้ือประกนัชีวติอยูใ่นระดบัมาก 

กรกนก  มีประเสริฐวาจา (2551) ซ่ึงไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ 

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรมธรรม์ไดแ้ก่แบบประกนัท่ีตรงตามความตอ้งการมีหลากหลายศึกษา

แลว้เขา้ใจง่ายและใหค้วามคุม้ครองทัว่ถึง 

 สุเมธ สุทธาวาสสุนทร (2553) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของบริษทัเอไอเอกบับริษทัประกนัของคนไทยของลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่

ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างลูกค้า 400 รายโดยแบ่งเป็นลูกคา้ท่ี

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั 200 รายและบริษทัประกนัของคนไทย 

200 ราย ผลการศึกษา เปรียบเทียบ พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ของทั้งบริษทั เอ 

ไอ เอ จ ากัด และ บริษทัประกันของคนไทยส่วนใหญ่เลือกท าประกันชีวิตโดยมีนายหน้าหรือ

ตวัแทนแนะน าให้ท าประกนัชีวิตเน้นในเร่ืองของเงินออมเพื่อการศึกษาเลือกท าประกนัชีวิตกบั

บริษทัเพราะตอ้งการความมัน่คงเลือกท าประกนัแบบสะสมทรัพยเ์ลือกวงเงินประกนัอยู่ในช่วง 

300,001-500,000 บาทจ่ายเบ้ียประกนัเฉล่ียต่อปีต ่ากวา่ 10,000 บาทและไม่มีความตอ้งการในการซ้ือ

กรมธรรมเ์พิ่มเติมผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตพบว่าปัจจัยมีทั้ งแตกต่างและไม่แตกต่างกันโดยปัจจัยท่ีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ีส่วนปัจจยัท่ีแตกต่างกนัคือปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาดดา้นการให้บริการและดา้นบุคลากร  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัชีวิตพบว่าความพึงพอใจของส่วนประสมทางตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชีวติของบริษทัเอไอเอล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นกระบวนการให้บริการและบุคลากร ส่วนลาดบัท่ี 2 

คือด้านสถานท่ีในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของคนไทยล าดบัท่ี1 คือ ด้าน
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ผลิตภณัฑ์ส่วนล าดบัท่ี 2 คือดา้นกระบวนการใหบ้ริการและบุคลากรโดยระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัปานกลางทั้งหมด  

 

วธีิการด าเนินการวจัิย  

การศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ 

ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามซ่ึงผูว้จิยัมี

ขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูล 2 แหล่งคือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary source) ใช้แบบสอบถามในการศึกษาจากผู ้บริโภคในเขต
จงัหวดันนทบุรีเฉพาะความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 452 คนโดยผูว้ิจยัได้
ท าการทดสอบ Pretest น าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ไปแจกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อเป็น
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยก าหนดการเก็บข้อมูลจะด าเนินการในเขต
จงัหวดันนทบุรี หลงัจากนั้นน ามาทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือหรือค่าความเช่ือมัน่ได ้(Cronbach’s 
alphacoefficient) เพื่อให้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได้และหลงัจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงแบบสอบถามจ านวน 452 ชุด เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บตาม
ความเป็นจริง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็นการศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งท่ีมีผูศึ้กษาและเก็บ
รวบรวมเอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์การ
สืบคน้จากสารสนเทศ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการจะ
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสนบัสนุนงานวจิยัฉบบัน้ีในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัได ้
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การวจิยั  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เอ 
ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  452  คน ผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 452  คน เป็น เพศชาย  จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ เพศหญิง 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-30  ปีมากท่ีสุด จ านวน 315  คน คิดเป็นร้อยละ 
69.7  รองลงมา คือ 18-25 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  อาย ุ 31-35 ปี จ  านวน  56  คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.4  และต ่าสุด อาย ุ มากกวา่ 35  ปี จ  านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  
มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 294  คน คิดเป็นร้อยละ 65.0  รองลงมา คือ สถานภาพโสด  จ านวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.0   และสถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  มีระดบัการศึกษาสูงสุด 
คือ  ปริญญาตรี จ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.2 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการท างาน คือ   
1-5 ปี จ  านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3  รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1  ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
และต ่าสุด มากกวา่ 10 ปี   จ  านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  มีเงินเดือนมากกวา่ 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2  รองลงมา คือ 20,001 – 30,000 บาทจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.2  เงินเดือน มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ  3.1 และปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือประกนัแบบประกนัชีวติิแบบ
สะสมทรัพย ์จ านวน 177  คน คิดเป็นร้อยละ39.2  รองลงมาคือ ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ จ านวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.6   เลือกซ้ือประกนัแบบประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล จ านวน 98  คน คิดเป็นร้อยละ 
21.7  และ เลือกซ้ือประกนัประกนัชีวติแบบแผนการลงทุน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ตวัแทน ดา้นตลาด ให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากบั .871 และสามารถอธิบาย
ความผนัแปรของกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขต
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 ได้ร้อยละ 75.9 (R²=.754) โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของ
ผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.00  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-3 พบวา่ ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเป็นจริงทุกสมมติฐาน คือ 1) 

ผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติของ บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขต
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จงัหวดันนทบุรี 2) ดา้นตวัแทนส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของบริษทั เอ ไอ 

เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 3) ดา้นการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิต

ของบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรีและ พบวา่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00  

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั 
เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขต
จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นตวัแทน  และดา้นการตลาด วา่มีอิทธิพลมากนอ้ยหรืออยู่
ในระดบัใด โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนั
ของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นตวัแทน  และปัจจยั
ดา้นการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัของผูบ้ริโภค ต่อบริษทั เอ ไอ 
เอ จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวทุ้กประการดา้นผลิตภณัฑ ์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คือ  รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีความเหมาะ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและมีรูปแบบสัญญาเพิ่มเติมท่ีดี และให้ผลประโยชน์ดีมากกว่าบริษทัอ่ืน บริษทัมีแบบ
ประกนัมีความน่าเช่ือถือดา้นความคุม้ครอง และแบบประกนัตามกรมธรรม์มีความหลากหลายให้
เลือก เช่น แบบแผนการลงทุน แบบสะสมทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มีความคิดเห็นมาก    ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวจัิยของ กานตน์ภสั เพชรมาก (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของประชาชนจงัหวดัภูเก็ตโดยทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเคร่ืองมือแบบสอบถาม
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ผูบ้ริโภค 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปีสถานภาพโสด
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประกอบ อาชีพรับจ้างลกัษณะของงานท่ีตอ้งทา
เดินทางบ่อยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาทส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากซ่ึงเรียงล าดบัปัจจยัจาก
มากไปหานอ้ยคือปัจจยัดา้นบุคลากรหรือผูใ้ห้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการดา้นสภาพแวดลอ้มองคก์รดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและปัจจยัดา้นราคาพฤติกรรม
การเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิต บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดดี้ท่ีสุดคือ ดา้นตวัแทน 
อนัดบัรองลงมา คือ ดา้นตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านผลติภัณฑ์ 
  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี   ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านกระบวนการโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก บริษทัมีกระบวนการ
อนุมติัความคุม้ครองกรมธรรมไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถเลือกวิธีการช าระเบ้ียไดห้ลากหลายช่องทาง  
ได้รับความรวดเร็วในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้ทั้งก่อนและหลงัการขาย  ขั้นตอนในการ
ให้บริการไม่ซับซ้อน   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ และ ณกมล  
จนัทร์สม (2557)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์เก่ียวกับการระบุเง่ือนไขข้อยกเวน้ความคุ้มครองอย่าง
ละเอียดถูกตอ้งครบถว้นในกรมธรรมม์ากท่ีสุด ตามมาดว้ย ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมี
ความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บตามมาดว้ย ดา้นช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกบัการขายผา่น
ตวัแทนประกนัชีวิตโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกตอ้งและ
ชดัเจน ดา้นบุคลากรเก่ียวกบัพนกังานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัชีวิต ส าหรับ
ให้บริการหลงัการขายมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการและการใหบ้ริการเก่ียวกบับริการหลงัการขายท่ีดี
และรวดเร็วมากท่ีสุด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี 
มัน่คง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบัการเป็น
ตราสินค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมากท่ีสุด ด้านความภกัดีต่อสินค้าเก่ียวกับความ
ตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติซ ้ า และดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบัความรู้สึกวา่กรมธรรม์
ประกนัชีวติดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากท่ีสุด  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนกาตัดสินใจซ้ือประกนัของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอ 
ไอ เอ จ ากดั ในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านตัวแทน 
  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
บริษัท เอ ไอ เอ จ ากัด ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านตวัแทน อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  พนกังานสามารถให้ค  าแนะน า
ปรึกษา ในการแกปั้ญหาของลูกคา้ไดร้วดเร็ว พนกังานสามารถอธิบายให้เขา้ใจกรมธรรม์ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง  พนักงานมีความกระตือรืนร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ และมีความเป็นกันเอง และ
พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ฤทยัรัตน์ ค  าบุญศรี 
(2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 3 อนัดบัแรก คือดา้นราคา 
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ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บและดา้นการส่งเสริมการขายของธนาคารพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตพบว่ามีการตดัสินใจซ้ือประกนัหลงัการรับรู้รายละเอียดเก่ียวกบับริการประกนัชีวิต
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ผูแ้นะน าให้ซ้ือคือพนักงานธนาคารทุนประกนัของกรมธรรม์ คือ 100,000 
บาทชาระเบ้ียเป็นรายปีดว้ยการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร  

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านตลาด 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านตลาด พบว่า ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  พบวา่ ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวนตวัแทนเพียงพอต่อการให้บริการ  มี
ส านักงานตัวแทนให้บริการทั่วถึง สามารถติดต่อได้โดยสะดวก  มีช่องทางการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางเพื่อการจูงใจลูกคา้ เช่น การเสนอขายผ่านทางโทรศพัท์ , การซ้ือผา่นตวัแทน, 
การเสนอขายทางไปรษณีย ์ มี Website และ Application ให้ขอ้มูลเพื่อผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดง่้าย   ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย  ของ กานต์นภัส เพชรมาก (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของประชาชนจงัหวดัภูเก็ตโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเคร่ืองมือ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ผูบ้ริโภค 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปี
สถานภาพโสดการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประกอบอาชีพรับจา้งลกัษณะของงาน
ท่ีตอ้งทาเดินทางบ่อยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาทส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมากซ่ึงเรียงล าดบั
ปัจจยัจากมากไปหาน้อยคือปัจจยัด้านบุคลากรหรือผูใ้ห้บริการด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการดา้นสภาพแวดลอ้มองค์กรดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้น
ราคาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี  ด้านผลติภัณฑ์ 

ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 
บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ แบบประกนัตามกรมธรรมมี์ความหลากหลายใหเ้ลือก เช่น แบบ
แผนการลงทุน แบบสะสมทรัพย ์ ควรมีความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภค มี
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ทางเลือก เช่น สัญญาเพิ่มเติม ท่ีใหผ้ลประโยชน์กบัผูเ้อาประกนั อาทิ สวสัดิการรักษาพยาบาลต่างๆ 
ครบคลุมมากข้ึน และใหผ้ลประโยชน์ดีมากกวา่บริษทัอ่ืน  บริษทัมีแบบประกนัมีความน่าเช่ือถือ
ดา้นความคุม้ครองและแบบประกนัตามกรมธรรมมี์ความหลากหลายใหเ้ลือก เช่น แบบแผนการ
ลงทุน แบบสะสมทรัพย ์  
   
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านตัวแทน 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นตวัแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ท าให้ส่วนทางการอนุมติัความคุม้ครองมีกระบวนการท่ีรวดเร็วข้ึน 
ท าให้ลูกค้าได้ความคุ้มครองในเวลาอนัรวดเร็ว , รวมถึงการให้ข้อมูลผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็วทนั
เหตุการณ์ ช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทั้งก่อนและหลงัการขาย เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการใช้
บริการ และเกิดการตดัสินใจซ้ือซ ้ า, ในส่วนของภาพลกัษณ์ ใหมี้การสร้างความน่าเช่ือถือของบริษทั 
ให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัวา่มีความมัน่คง, เร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายในและ
ภายนอกอาการ ตอ้งมีมาตรฐานในการจดัระเบียบ น าไปสู่ความเรียบร้อย เพื่ออ านวยความสะดวก
เหมาะสม ในการไปใชบ้ริการ, หากมีการประชาสัมพนัธ์ การท าป้ายโฆษณา ตอ้งท าใหดึ้งดูดสายตา
ผูบ้ริโภค ใหต้อบสนองและสนใจในผลิตภณัฑใ์หม่ๆ, เพิ่มช่องทางใหห้ลากหลาย สะดวกต่อการใช้
บริการ เพื่อจูงใจลูกคา้ ลดขั้นตอน และไดใ้ช้บริการโดยง่าย สะดวดรวดเร็ว ซ่ึงในการช าระค่าเบ้ีย
ประกนันั้น เม่ือเกิดความสะดวก ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้าย, นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควร
ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ เช่นโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต อยา่ง
สม ่าเสมอ ยกตวัอยา่ง เช่น การใชรู้ปแบบการนาเสนอภาพยนตร์โฆษณาท่ีน่าสนใจเน้ือหาท่ีนาเสนอ
ในภาพยนตร์โฆษณาน่าเช่ือถือความเหมาะสมของภาพและความยาวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวติของผูช้ม  
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากดั ของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี  ด้านตลาด 
  ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
บริษทั เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ตวัแทนบริการเยี่ยมเยียน เขา้พบลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อบริหาร
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเน่ือง ให้บริษทัมีการจดัอบรมหลกัสูตรการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี และการ
บริการลูกคา้พึงพอใจ ไดมี้ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน, ในส่วนของการวางแผนทางการเงินใหก้บั
ลูกคา้ แนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กบัลูกคา้, เพิ่มส านักงานตวัแทน
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ให้บริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี สามารถติดต่อไดอ้ยา่งสะดวก, เม่ือพิจารณาเบ้ียประกนัควรพฒันา
ให้เกิดความเหมาะสมเทียบกบัวงเงินเอาประกนั และเหมาะสมกบัความคุม้ครอง ดว้ยขอ้มูลท่ีลูกคา้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายท าให้เกิดการเปรียบเทียบ, การให้ข้อมูลลูกค้าถึงเบ้ียสามารถน าเบ้ียไป
ลดหย่อนภาษี ให้ตัวแทนพฒันาองค์ความรู้เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษทั 
เอ ไอ เอ จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เป็นการมองในมุมมองของปัจจยัท่ีมีผลเพียง 3 
ดา้นเท่านั้น ซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมาก ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
ดงัน้ี 

1.เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกนัของบริษทั
เอไอเอจากัดในเขตนนทบุรีเท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยัโดยเน้น
ประชากรนอกเขตอ่ืนๆของนนทบุรีหรือทั้งประเทศโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกซ้ือประกนัชีวิต
จากบริษทัประกนัภยัอ่ืนๆเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รใน
การวางกลยทุธ์ทางการตลาดแก่ธุรกิจประกนัภยัในอนาคต 

2. ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติ เช่น จ านวน
เบ้ียประกนัช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นตน้ เพื่อน า
ปัญหาของลูกคา้มาก าหนดแผนและนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบการประกนัชีวิตให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

3. ควรใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพผสมกบัการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมาก
ยิง่ข้ึน 
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