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การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานครการวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ กรมธรรม์ป ระกัน สุ ข ภาพและการตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน สุ ข ภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติและ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกัน สุ ข ภาพกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน สุ ข ภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชากร Generation Y ที่เคย
ซื้ อประกันสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุ (Multiple
Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ระดับการศึกษา
ต่างกัน อาชีพที่ต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน และประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้
การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน ส่ วน
พฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ป ระกันสุ ข ภาพที่ มี วงเงิ นที่ คุม้ ครองกรมธรรม์ป ระกันสุ ข ภาพต่ า งกัน
ระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพต่างกัน ผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพต่างกัน
ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน และพฤติกรรม
การเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพที่มีช่วงเวลาที่ซ้ื อประกันสุ ขภาพต่างกัน
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บริ ษทั ที่ทาประกันสุ ขภาพต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ ง เทพมหานครไม่ ต่า งกันส่ วนทัศ นคติ ด้า นความเข้าใจ (Cognition) ด้านความรู้ สึ ก (Affective) ด้า น
แนวโน้ม ที่ จะแสดงพฤติ ก รรม (Conation) มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ประกันสุ ข ภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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เจนเนอร์ ชนั่ วาย
ABSTRACT

Education of subject The purpose of this research is to (1) study the general conditions of
personal factors, attitudes, behaviors, purchase of health insurance policies and the decision to purchase
health insurance of Generation Y people in Bangkok (2) to study the relationship of factors between
personal attitudes and behaviors of buyer in health insurance of Generation Y people in Bangkok. The
sample group used in this research is the Generation Y people who used to buy health insurance in
Bangkok 400 people collected data by questionnaires. The data analysis used simple statistics as
frequency, percentage, mean and standard deviation. The researcher has tested the hypothesis by using ttest statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA) including to find the differences compared
to each pair used LSD methods and multiple regression statistics.
According to the hypothesis test found the sample with different gender ,educational levels, occupations
and the average monthly income effected to making the decision to buy health insurance for Generation Y
people in Bangkok differently..
Keyword: personal factors, attitudes, behaviors, behaviors of buyer in health insurance of Generation Y
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บ นั คนไทยมักพบปั ญหาทางด้า นสุ ข ภาพมากขึ้ น เจ็บป่ วยง่ ายขึ้ น อันเนื่ องมาจาก
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารที่ ไม่ เหมาะสม การเผชิ ญปั ญหามลพิษสิ่ ง แวดล้อม การถู ก เทคโนโลยีเข้า
ครอบงา ทาให้เกิ ดภาวะเครี ยด นับวันสิ่ งเหล่ า นี้ ได้ส่ง ผลกระทบต่อสุ ขภาพของคนไทยเพิ่มสู งขึ้ นทา
ให้เป็ นโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่า จะเป็ นโรคออฟฟิ ศซิ นโดรม โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหาร
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อัก เสบ ในกรณี ที่ เข้ารั กษาพยาบาล เมื่ อมี ค่ าใช้จ่ายในการรั ก ษาพยาบาลที่ สูงขึ้ น อาจจะทาให้การเงิ น
นั้นขาดสภาพคล่ องได้ การทาหลักประกันให้กบั ชี วิตเป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อกที่ สามารถสร้ างคุ ณภาพ
ชี วิตที่ ดี และยังส่ ง ผลทาให้สถานะทางการเงิ นมี ความมัน่ คง และสามารถช่ วยบรรเทาความเดื อดร้ อน
ในยามฉุ ก เฉิ นได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง หลักประกันที่ กล่ า วมานั้นหมายถึ งการประกันสุ ข ภาพนั้นเอง แต่น้อย
คนนักที่ จะสนใจทาประกันสุ ขภาพอย่างจริ งจัง เนื่ องจากมองว่าการมี ป ระกันสังคมหรื อการประกัน
สุ ขภาพ ที่ เป็ นสวัส ดิ ก ารจากการทางานนั้นเพี ยงพอแล้ว จากข้อมูลดังกล่ า วชี้ ให้เห็ นว่า คนไทยจานวน
ไม่น้อยยังติ ดอยู่กบั ความคิ ดที่ ว่า “สิ่ งนั้นคงไม่ เกิ ดขึ้ นกับฉัน” ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า คนไทยยังมี ค วาม
เชื่ อที่ ไม่ถูกต้อง เกี่ ย วกับการหวังพึ่ งพาครอบครั ว ในกรณี ที่ เกิ ดปั ญหาทางการเงิ น อันเนื่ องมาจากการ
เกิ ดปั ญหาสุ ข ภาพหรื ออุ บตั ิ เหตุ สาเหตุ เกิ ดจากคนไทยส่ วนใหญ่ยงั มี ทศั นคติ ต่อการทาประกันภัยว่า
เป็ นภาระทั้งที่ จริ งเมื่ อเกิ ดภาวะฉุ ก เฉิ นของชี วิต การประกันภัย จะช่ วยผ่อนหนักให้เป็ นเบาได้ เมื่ อไรก็
ตามที่ เรายังคิ ดว่าการทาประกันภัย เป็ นภาระชี วิตก็ จะยืนอยู่บ นภาวะความเสี่ ย งทางด้า นการเงิ นต่ อไป
แต่ ในสถานการณ์ ที่ ผ่า นมานับได้ว่า คนไทยส่ วนใหญ่ มีแนวโน้มในการทาประกันชี วิตและประกัน
สุ ขภาพเพิ่ มขึ้ นและมี หลายองค์ป ระกอบที่ ส่งผลให้คนไทยมี แนวโน้ม
ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
สุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ว่ากลุ่ มคน Generation Y ใช้เกณฑ์ใ ด
เป็ นตัวชี้ วดั ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ข ภาพและจะได้ท ราบถึ ง แนวคิ ดทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ข ภาพในด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้า นทัศ นคติ ด้า นพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ปั จจัยดังกล่ า วจะเป็ นเครื่ องมื อชี้ ให้เห็ นว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่ างกัน ทัศ นคติ ที่แตกต่างมีลกั ษณะ
อย่า งไรรวมถึ งพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ป ระกันสุ ข ภาพมี อิทธิ พลต่ อการซื้ อประกันสุ ข ภาพมี
ลักษณะอย่างไร ซึ่ ง จะได้เป็ นแนวทางในการนามาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่ อเป็ นแนวทางให้ก ับ
ผูป้ ระกอบการให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนบุคคลทัศนคติพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพและการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร GenerationY ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์
ประกันสุ ขภาพกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1). ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ประชากรของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ โดยไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่ชดั (2). ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ (2.1) ปั จจัยส่ วนบุคคล
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(เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) 2.2 ทัศนคติ (ความเข้าใจ (Cognition),
ความรู้สึก (Affective), แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม (Conation)) 2.3 พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์
ประกันสุ ขภาพ วงเงินที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ, ระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
, ช่วงเวลาที่ซ้ื อประกันสุ ขภาพ, บริ ษทั ที่ทาประกันสุ ขภาพ, ผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพ 2.4
การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร (3). ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ : ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมการกับ
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อตลอดจน
ใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย : ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจ
ประกันสุ ขภาพทราบ ถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขต กรุ งเทพมหานคร โดยสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการวางแผน
งานทางการตลาด การปรับกลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
นิยามศัพท์
ประกันสุ ขภาพ หมายถึง การประกันภัยที่บริ ษทั ประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัยไม่วา่ ค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่ วยจากโรคภัย หรื อ
การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Generation Y หมายถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524 -2538 อยูใ่ นช่วงอายุ 25–39 ปี
ทัศนคติ หมายถึง (1) ความรู้ความเข้าใจ (2) ความรู ้สึก (3) แนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมหรื อการ
กระทาของผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจ หมายถึง ผลสรุ ปของกระบวนการคิดอย่างมีการดาเนิ นการเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดความรู ้สึก
ในตัว ปั ญหา หาข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประเมินค่าข่าวสาร กาหนดทางเลือก และการเลือกเหตุผลเพื่อ เลือก
แนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร บุคคลและการปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจ
ถูกต้องหรื อเหมาะสมเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลของการตัดสิ นใจเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ จากการศึกษาผลงานวิจยั และทฤษฎีทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ขา้ งต้นนั้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปความหมายโดยรวมของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตร์ ได้วา่ ลักษณะของทางด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ การตัดสิ นใจ การสร้างการรับรู ้ การเปรี ยบเทียบคุณค่า ซึ่ งมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านอย่าง
ชัดเจน นักวิจยั จึงได้นาแนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ มาเป็ นส่ วนหนึ่งในการวิจยั ในครั้งนี้ โดยนาเอา
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มา
ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Generation Y จากการศึกษาผลงานวิจยั และทฤษฎี Generation Y ข้างต้น
นั้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปความหมายโดยรวมของ Generation Y ได้วา่ ด้วยลักษณะของบุคลิกภาพของเจนเนอ
เรชัน่ วาย มีความแตกต่างจากเจนเนอเรชัน่ อื่น ๆ ทาให้เป็ นเจนเนอเรชัน่ ที่มีความน่าสนใจ เนื่ องจากเป็ นเจน
เนอเรชัน่ ที่มีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ และมีกาลังซื้ อสู ง และมักไม่ค่อยวางแผนในระยะยาวหรื อไม่ได้
คานึงถึงอนาคตมากนัก จึงส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคอย่างปั จจุบนั ทันด่วนและ มีความคาดหวังต่อ
การประสบความสาเร็ จของตนเองสู ง ทาให้นกั วิจยั จึงเห็นถึงความน่าสนใจในการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วาย มาศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ ผูว้ จิ ยั สามารถ
สรุ ปความหมายของทัศนคติ ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การหรื อไม่น้ นั จะต้อง
ผ่านกระบวนการสร้างทัศนคติ 3 องค์ประกอบ โดยอาจจะเริ่ มจากส่ วนของ ความรู ้ ความเข้าใจ จากนั้นจึง
เข้ามาสู่ ความรู ้สึก ซึ่ งรวมไปถึงระดับความต้องการและความพอใจและสิ้ นสุ ดเมื่อมาถึงในส่ วนของ
แนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมหรื อการกระทา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดคาดหวังจากผูบ้ ริ โภค โดยการศึกษาถึง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น หรื อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ นั้นๆ เช่นเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดทัศนคติ
ที่มีต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพแล้ว ย่อมนาไปสู่ พฤติกรรมที่แสดงถึงทัศนคติน้ นั ๆ โดยอาจเกิดเป็ น
ทัศนคติที่ดี และนาไปสู่ ความตั้งใจซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้วา่ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันรวมถึงมีเหตุจูงใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันออกไปด้วย
เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกันปั จจัยต่างกัน สิ่ งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่างกัน ซึ่ งพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้น้ นั ต้องมีเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การและยังรวมถึงลักษณะพื้นฐานและการรับรู ้ของผูซ้ ้ื อด้วย
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ ผูว้ จิ ยั สามารถ
สรุ ปความหมายของการตัดสิ นใจซื้ อได้วา่ การตัดสิ นใจคือ ผลสรุ ปหรื อผลขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการคิด
อย่างมีการดาเนินการเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดความรู ้สึกในตัวปั ญหา หาข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประเมินค่าข่าวสาร
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กาหนดทางเลือก และการเลือกเหตุผลเพื่อ เลือกแนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ทรัพยากร และบุคคลและการปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจถูกต้องหรื อเหมาะสมเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลของการ
ตัดสิ นใจเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ งั (2558 ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิต
แบบสะสมทรัพย์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ป ระกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่
แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด
ภัทรฎา โสภาสิ ทธิ (2557) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อประกันชีวติ แบบ
สะสมทรัพย์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ในเขตบางแคกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันชีวติ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อประกันชีวิตส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจทา
เป็ นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพส่ วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท และ พบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้ อ คือ
กรมธรรม์ประกันชีวติ มีวงเงินคุม้ ครองชีวติ ส่ วนใหญ่ต่ากว่า 100,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ ครองส่ วนใหญ่ 15 ปี ตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวติ เพราะต้องการออมเงินระยะยาว และ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อในช่วงเดือน
มกราคม–เมษายน
มณี รัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษาเรื่ องปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สงขลา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุ ค คลและพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด สงขลาผลการศึ ก ษาว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว ค้าขาย ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดื อน 15,001-30,000 บาท
โดยตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อประกันชี วิต ระยะเวลาความคุม้ ครองของกรมธรรม์มากกว่า 20 ปี ชาระเงินค่า
เบี้ ยประกันแบบราย 6 เดื อนโดยถื อครองกรมธรรม์ประกันชี วิตจานวน 2 ฉบับ ชาระเบี้ยประกันเป็ นเงิ น
15,001-30,000 บาทต่อปี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทิพย์สุภา สุ วรรณอทาน (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ของประชากรในกรุ ง เทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาทัศนคติ ปัจจัยของคุ ณภาพการบริ ก ารของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ ด้าน
คุ ณภาพการบริ การ ด้านคุ ณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพ
การบริ การ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ 0.05
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทัศนคติ
- ความเข้าใจ (Cognition)
- ความรู ้สึก (Affective)
- แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม (Conation)

การตัดสิ นใจซื้อประกันสุ ขภาพของ
ประชากร Generation Y
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

พฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันสุ ขภาพ
- วงเงินที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
- ระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
- ช่วงเวลาที่ซ้ื อประกันสุ ขภาพ
สมมุ
ติฐษานการวิ
จัย นสุ ขภาพ
- บริ
ทั ที่ทาประกั
- ผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพ

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย

ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากร Generation Y ที่เคยซื้ อประกัน
สุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สูตรคอแครน (Cochran, 1977) ในการคานวณขนาดตัวอย่าง ทาให้ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความบังเอิญ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคานวณทางสถิติ ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายข้อมูลในแต่ละส่ วน 2. การ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ t-test
และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง เพื่อทดสอบอิทธิ พลของทัศนคติที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
กรมธรรม์ประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รองลงมาประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูต้ อบแบบสอบถามเกือบครึ่ งหนึ่งมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000-35,000 บาท ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพด้านวงเงินที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพแบบเหมา
จ่าย (1,000,000-3,000,000 บาท) มีระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ 1-10 ปี ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพในช่วงต้นปี (มกราคม-เมษายน) บริ ษทั ที่
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพคือ บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพจากผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกัน จาก
ตนเองมีจานวนมากที่สุด รองลงมา จากเพื่อน จากตัวแทนขายประกัน พ่อ/แม่/ผูป้ กครอง และอื่น ๆ
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ทศั นคติต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ ทัศนคติดา้ นความเข้าใจ
ด้านความรู ้สึก ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากและผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านจะพบว่า ทัศนคติ

9

ด้านความรู้สึกมากที่สุด รองลงมาคือทัศนคติดา้ นแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม และทัศนคติดา้ นความ
เข้าใจที่นอ้ ยที่สุดต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
สุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ขณะที่สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าทัศนคติ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู ้สึก ด้าน
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานครกล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติดา้ นความเข้าใจ ด้านความรู ้สึก และด้านแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครก็จะเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ ที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ผลการ
เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพพบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
ที่มีวงเงินที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพที่แตกต่างกัน ระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ
ที่แตกต่างกัน ผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพที่แตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันขณะที่ช่วงเวลาที่ซ้ื อประกันสุ ขภาพ และ
บริ ษทั ที่ทาประกันสุ ขภาพ ของผูต้ อบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเกือบครึ่ งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000-35,000 บาท สอดคล้องกับปั จจุบนั ที่ผสู ้ นใจ
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ซื้ อประกันสุ ขภาพยังคงเป็ นเพศหญิง อาจเป็ นเพราะเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบและใส่ ใจต่อสุ ขภาพ
รวมถึงเทรนด์การรักสุ ขภาพของคนรุ่ นใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนไลฟ์ สไตล์จากเทรนด์ที่เน้นกิน ดื่ม เที่ยวค่อย ๆ
พัฒนากลายไปเป็ นเทรนด์การรักสุ ขภาพ เห็นได้ชดั จากเทรนด์ sport tourism และการทาประกันสุ ขภาพก็
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทรนด์การรักสุ ขภาพด้วยเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวภัทรฎา โสภา
สิ ทธิ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริ ษทั
กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ แบบสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชีพส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีสมาชิกในครอบครัวจานวนต่ากว่า หรื อเทียบเท่า 4 คนและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท ลักษณะการออมเงินเป็ นแบบฝากเงิน ธนาคาร เช่น
สะสมทรัพย์ประจา และงานอดิเรกคือดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสื อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในเรื่ องปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Yในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
ทั้งนี้สังเกตได้ถึงกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ที่มีความใกล้เคียงกัน อาจเป็ นเพราะกลุ่มเป้ าหมายที่ตดั สิ นใจ
ซื้ อประกันสุ ขภาพมีความต้องการคล้ายคลึงกัน ดังนั้นการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันสุ ขภาพจึงเป็ นทางเลือกที่
ผูบ้ ริ โภคกาลังให้ความสนใจในปั จจุบนั เพราะสามารถเข้าถึงบริ ษทั ประกันได้ง่ายและเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ
ของ เงื่อนไข สิ ทธิ ประโยชน์ ของประกันสุ ขภาพ อีกทั้งมีตวั แทนขายที่มีความเชี่ยวชาญให้ขอ้ มูลและคอยดูแล
ให้คาปรึ กษาอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่เพิ่มความมัน่ ใจและความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั ประกันได้
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation
Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็ นต่อ
ทัศนคติดา้ นความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเห็ นสอดคล้องในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยผลการวิเคราะห์ ในแต่ ละด้านพบว่า
ทัศนคติดา้ นความรู ้ สึกมีค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นมากที่สุด รองลงมาคือทัศนคติดา้ นแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรม และทัศนคติดา้ นความเข้าใจตามลาดับ สอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่าวิจยั การศึกษา
อิทธิ พลของปั จจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 0.723 และสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ได้ร้อย
ละ 52.3
ผลการวิเคราะห์ ขา้ งต้นสอดคล้องกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับทัศนคติ ของ ชิ พมัน และคานุ ค Schiffman &
Kanuk (1994) ที่ กล่ าวว่า ทัศนคติ หมายถึ งการความโน้มเอียงที่มาจากการเรี ยนรู ้ และแสดงออกถึ งภาพในใจ
ความรู ้ สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งว่า ชอบหรื อไม่ชอบ เพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมที่สะท้อนถึง ความรู้สึก
ภายในว่าชอบ หรื อไม่ชอบ พฤติกรรมคือส่ วนที่สะท้อนถึงแนวโน้มพฤติกรรมหรื อความน่ าจะเป็ นในการแสดง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคหรื อของบุคคลในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งผ่านการแสดงออกด้วยวิธีต่าง ๆ ที่สะท้อนต่อ
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ทัศนคติที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ส่ วนของความรู ้ สึกที่บ่งบอกถึ งอารมณ์ หรื อความรู ้ สึกของบุคคลที่ต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยอารมณ์ จะมีส่วนช่วยในการสะสมประสบการณ์ท้ งั ด้านดีและด้านไม่ดีของบุคคล
นั้น และประสบการณ์ น้ นั ส่ วนของความเข้าใจที่บ่งบอกถึ งความรู ้ การรับรู ้ และความเชื่ อถื อที่บุคคลคนหนึ่ งมี
ต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง สะท้อนความรู ้ ความเข้าใจเฉพาะบุ คคล ที่ ได้รับจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์
โดยตรง หรื อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้น โดยส่ วนของความเข้าใจนี้ จะช่วยเป็ นฐานในการประเมิน
คุณค่าในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
นอกจากนี้ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของคฑาเทพ นิ ติสิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อ
แนวโน้มการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อแบบ reverse mortgage ที่ พบว่าทัศนคติ มี อิทธิ พลต่ อแนวโน้มการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อแบบ reverse mortgageและสอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพย์สุภา สุ วรรณอทาน (2557)
ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า
ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุ งเทพมหานครเช่นเดียวกัน
ผลศึ กษาพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี
พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพด้านวงเงิ นที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพแบบเหมาจ่าย
(1,000,000-3,000,000 บาท) มีระยะเวลาคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ 11-10 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพในช่ วงต้นปี (มกราคม-เมษายน) บริ ษทั ที่ผตู้ อบแบบสอบถาม
เลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพคือ บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพจากผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกัน จากตนเองมีจานวนมากที่สุด รองลงมา
จากเพื่อน จากตัวแทนขายประกัน พ่อ/แม่/ผูป้ กครอง และอื่น ๆ ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพพบว่า พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพที่มีวงเงิ นที่ คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพที่แตกต่างกัน ระยะเวลาคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพที่ แตกต่างกัน ผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพที่ แตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกัน
สุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมี ช่วงเวลาที่ซ้ื อประกันสุ ขภาพที่
แตกต่างกัน บริ ษทั ที่ ทาประกันสุ ขภาพที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคของ ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิ ตินันท์ วารี วนิ ช
(2552, หน้า 92) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์บริ การอันเกิดจากความคิดและประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนา
ต่ างๆ ในช่ วงเวลา ใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสิ นใจที่ มี ผลต่ อการแสดงออกเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ ซึ่ งได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของมณี รัตน์ รัตนพันธ์ (2560)
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ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา และงานวิจยั ของภัทรฎา โสภา
สิ ทธิ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมและปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการเลื อกซื้ อประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ บริ ษ ทั
กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ประเด็นที่น่าสนใจคือ ถึ งแม้วา่ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคต่ อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพจะได้ผลวิ เคราะห์ ที่ แตกต่ างกันในแต่ ละด้าน แต่ สั งเกตได้ว่า
ผูบ้ ริ โภคยังคงเห็ นความสาคัญในเรื่ องเงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ความคุ ม้ ครองของประกัน สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ น
ปั จจัยที่ธุรกิ จประกันชี วิตพยายามสร้างและนาเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ประทับใจที่ได้ซ้ื อประกันสุ ขภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
จากผลวิจยั ในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y
ในเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื่อใช้ให้เป็ นประโยชน์และแนวทางสาหรับ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจประกัน ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล โดยแบ่งเป็ น ด้านเพศ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกัน ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
การนาเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
อย่างเช่น การโฆษณาโดยมุ่งเน้นกับกลุ่มเพศชาย เนื่องจากเพศชายจะไม่ค่อยมีความละเอียดรอบคอบและใส่
ใจต่อสุ ขภาพหรื อรับรู ้ข่าวสารทางประกันสุ ขภาพ ทาให้การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารใหม่ หรื อแสวงหาข้อมูลนั้น
แตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญกับการนาเสนอ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจได้อย่างง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถเข้าถึงกับคนได้ทุกเพศทุกอาชีพ
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน ผูป้ ระกอบการอาจจะไม่ตอ้ งเน้นประเด็นด้านสถานภาพ
เนื่องจากการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นไม่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละสถานภาพ เพราะความต้องการซื้ อประกันสุ ขภาพนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้กบั ทุกสถานภาพ
อยูแ่ ล้ว
พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพด้านวงเงินที่คุม้ ครองกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ ด้าน
ระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ ด้านผูแ้ นะนาหรื อชักชวนให้ทาประกันสุ ขภาพทาให้การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครต่างกันผูป้ ระกอบการจึงควรให้

13

ความสาคัญกับกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพให้ครอบคลุมและมีความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพที่
ออกจาหน่าย เพื่อสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เช่นการทาให้กรมธรรม์ประกัน
สุ ขภาพให้เป็ นที่รู้จกั อธิ บายรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆของประกันสุ ขภาพผูบ้ ริ โภคนั้นสามารถตัดสิ นใจได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
การเพิ่มรู ปแบบสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้ อประกันสุ ขภาพให้มีความแตกต่างจาก
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ส่ วนพฤติกรรมการเลือกซื้ อกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพด้านช่วงเวลาที่จะซื้ อประกัน
สุ ขภาพ ด้านบริ ษทั ที่ทาประกันสุ ขภาพให้การตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน ผูป้ ระกอบการอาจจะไม่ตอ้ งเน้นประเด็นด้านช่วงเวลาที่จะซื้ อประกัน
สุ ขภาพ เนื่องจากการตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น
ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่จะซื้ อประกันสุ ขภาพ เพราะความต้องการซื้ อประกันสุ ขภาพนั้น
อาจจะเกิดขึ้นได้กบั ทุกช่วงเวลาอยูแ่ ล้วและในส่ วนของด้านบริ ษทั ที่ทาประกันสุ ขภาพให้การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันสุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน ผูป้ ระกอบการอาจจะต้อง
เน้นการสร้างความแตกต่างของสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้ อประกันสุ ขภาพเพื่อไม่ให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันสุ ขภาพของผูป้ ระกอบการอื่น ๆ
ทัศนคติ จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
สุ ขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติมาก
ที่สุดในเรื่ องความรู ้สึก แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม และความเข้าใจตามลาดับที่มีต่อประกันสุ ขภาพ
ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญในเรื่ องของการให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงการทาประกันสุ ขภาพช่วยลดความ
เสี่ ยงและหมดความกังวลที่จะเกิดขึ้นกับชีวติ ของผูบ้ ริ โภคและลดค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคได้ สอดคล้องกับ
ทัศนคติดา้ นความรู ้สึก และการสร้างความเข้าใจในเรื่ องของประกันสุ ขภาพคืออะไร สิ ทธิ ประโยชน์ที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับมีอะไรบ้าง รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ และความแตกต่างด้านการให้บริ การของความคุม้ ครองที่
ผูบ้ ีริโภคควรทราบและควรจะได้รับ ผ่านโฆษณา หรื อตัวแทนขายประกันและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็ นไปใน
ทางบวกง่ายต่อการจดจาและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็ นเพียงประชากรใน
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรใน
การศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรื อเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็ นเพียง
กรุ งเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็ นประชากรในระดับภาค เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 2. การวิจยั
ครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะช่วงอายุ ซึ่ งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้นจึงควร
เลือกกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรื อเปลี่ยนขนาดของกลุ่มช่วงอายุ จาก
เดิมที่เป็ นช่วงอายุของ Gen Y (อายุ 25ปี ถึง 38ปี ) อาจจะเพิ่มเป็ นช่วงอายุของ Gen x (อายุ 39ปี ถึง 52ปี )
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เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 3. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้นควรมีการวิจยั เชิง
คุณภาพร่ วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ใช้คาถามปลายเปิ ด เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด
ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น 4. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยั อาจจะนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย
วิธีการอื่นเพิม่ ขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้นหรื อการเลือกวิธีในการสุ่ ม
ตัวอย่างจากเดิมเป็ นการสุ่ มแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็ นการสุ่ มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะ
มากยิง่ ขึ้น
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