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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครการวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพและการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติและ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพกับการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากร Generation Y ท่ีเคย
ซ้ือประกนัสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั ระดบัการศึกษา
ต่างกนั อาชีพท่ีต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ส่วน
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรม์ประกนัสุขภาพต่างกัน
ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพต่างกนั ผูแ้นะน าหรือชกัชวนให้ท าประกนัสุขภาพต่างกนั
ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และพฤติกรรม
การเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพท่ีมีช่วงเวลาท่ีซ้ือประกนัสุขภาพต่างกนั 
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บริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกันส่วนทศันคติ ด้านความเข้าใจ (Cognition) ด้านความรู้สึก (Affective) ด้าน
แนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม (Conation) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของประชากร 
Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคญั:ปัจจยัส่วนบุคคล,ทศันคติ,พฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพ,การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ , 
               เจนเนอร์ชัน่ 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 t-
test 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  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัคนไทยมกัพบปัญหาทางด้านสุขภาพมากข้ึน เจ็บป่วยง่ายข้ึน อนัเน่ืองมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม การเผชิญปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม การถูกเทคโนโลยีเขา้
ครอบง า ท าให้เกิดภาวะเครียด นับวนัส่ิงเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนท า
ให้เป็นโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหาร
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อกัเสบ ในกรณีท่ีเข้ารักษาพยาบาล เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงข้ึน อาจจะท าให้การเงิน
นั้นขาดสภาพคล่องได้ การท าหลกัประกนัให้กบัชีวิตเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่สามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และยงัส่งผลท าให้สถานะทางการเงินมีความมัน่คง และสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ในยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหลกัประกนัที่กล่าวมานั้นหมายถึงการประกันสุขภาพนั้นเอง แต่น้อย
คนนักท่ีจะสนใจท าประกันสุขภาพอย่างจริงจงั เน่ืองจากมองว่าการมีประกันสังคมหรือการประกนั
สุขภาพ ท่ีเป็นสวสัดิการจากการท างานนั้นเพียงพอแล้ว จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า คนไทยจ านวน
ไม่น้อยยงัติดอยู่กบัความคิดท่ีว่า “ส่ิงนั้นคงไม่เกิดข้ึนกบัฉัน” ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยยงัมีความ
เช่ือท่ีไม่ถูกต้อง เก่ียวกบัการหวงัพึ่งพาครอบครัว ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเงิน อนัเน่ืองมาจากการ
เกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบติัเหตุ สาเหตุเกิดจากคนไทยส่วนใหญ่ยงัมีทศันคติต่อการท าประกนัภยัว่า 
เป็นภาระทั้งที่จริงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินของชีวิต การประกนัภยัจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เม่ือไรก็
ตามที่เรายงัคิดว่าการท าประกนัภยัเป็นภาระชีวิตก็จะยืนอยู่บนภาวะความเส่ียงทางด้านการเงินต่อไป 
แต่ในสถานการณ์ท่ีผ่านมานับได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการท าประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพเพิ่มข้ึนและมีหลายองค์ประกอบที่ส่งผลให้คนไทยมีแนวโน้ม  
 ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกัน
สุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ากลุ่มคน Generation Y ใช้เกณฑ์ใด
เป็นตวัช้ีวดัในการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพและจะได้ทราบถึงแนวคิดทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพในด้านปัจจยัส่วนบุคคล ด้านทศันคติ ด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ปัจจยัดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทศันคติท่ีแตกต่างมีลกัษณะ
อย่างไรรวมถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกันสุขภาพมี
ลกัษณะอย่างไร ซ่ึงจะได้เป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผูป้ระกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคลทศันคติพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
สุขภาพและการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร GenerationY  ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 
ขอบเขตของการวจิัย 

(1).  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ โดยไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่ชดั  (2).  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่  (2.1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 
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(เพศ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) 2.2  ทศันคติ (ความเขา้ใจ (Cognition), 
ความรู้สึก (Affective), แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม (Conation)) 2.3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพ วงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ, ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
, ช่วงเวลาท่ีซ้ือประกนัสุขภาพ, บริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพ, ผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนัสุขภาพ 2.4  
การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  (3).  ขอบเขตดา้น
ระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1.  ประโยชน์เชิงวชิาการ : ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการกบั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือตลอดจน
ใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

2.  ประโยชน์เชิงนโยบาย : ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
ประกนัสุขภาพทราบ ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการวางแผน
งานทางการตลาด การปรับกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานของบริษทัทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
นิยามศัพท์ 
 ประกนัสุขภาพ หมายถึง การประกนัภยัท่ีบริษทัประกนัภยัตกลงท่ีจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยัไม่วา่ค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดข้ึนจากการเจบ็ป่วยจากโรคภยั หรือ
การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
Generation Y หมายถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524 -2538 อยูใ่นช่วงอาย ุ25–39 ปี  
ทศันคติ หมายถึง (1)  ความรู้ความเขา้ใจ (2) ความรู้สึก (3)  แนวโนม้ท่ีจะเกิดพฤติกรรมหรือการ

กระท าของผูบ้ริโภค 
การตดัสินใจ หมายถึง ผลสรุปของกระบวนการคิดอยา่งมีการด าเนินการเกิดข้ึนตั้งแต่เกิดความรู้สึก

ในตวั ปัญหา หาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินค่าข่าวสาร ก าหนดทางเลือก และการเลือกเหตุผลเพื่อ เลือก
แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรัพยากร บุคคลและการปฏิบติัตามการตดัสินใจ
ถูกตอ้งหรือเหมาะสมเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัผลของการตดัสินใจเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ 
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แนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ จากการศึกษาผลงานวจิยัและทฤษฎีทางดา้น

ประชากรศาสตร์ขา้งตน้นั้น ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายโดยรวมของแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ประชากรศาสตร์ไดว้า่ลกัษณะของทางดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการ การตดัสินใจ การสร้างการรับรู้ การเปรียบเทียบคุณค่า ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้นอยา่ง
ชดัเจน นกัวจิยัจึงไดน้ าแนวคิดทางดา้นประชากรศาสตร์ มาเป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ี โดยน าเอา
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มา
ศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั Generation Y จากการศึกษาผลงานวจิยัและทฤษฎี Generation Y ขา้งตน้
นั้น ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายโดยรวมของ Generation Y ไดว้า่ดว้ยลกัษณะของบุคลิกภาพของเจนเนอ
เรชัน่วาย มีความแตกต่างจากเจนเนอเรชัน่อ่ืน ๆ ท าใหเ้ป็นเจนเนอเรชัน่ท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นเจน
เนอเรชัน่ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือ และมีก าลงัซ้ือสูง และมกัไม่ค่อยวางแผนในระยะยาวหรือไม่ได้
ค  านึงถึงอนาคตมากนกั จึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนและ มีความคาดหวงัต่อ
การประสบความส าเร็จของตนเองสูง ท าใหน้กัวิจยัจึงเห็นถึงความน่าสนใจในการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วาย มาศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ ผูว้จิยัสามารถ
สรุปความหมายของทศันคติ ไดว้า่ ผูบ้ริโภคจะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้หรือบริการหรือไม่นั้น จะตอ้ง
ผา่นกระบวนการสร้างทศันคติ 3 องคป์ระกอบ โดยอาจจะเร่ิมจากส่วนของ ความรู้ ความเขา้ใจ จากนั้นจึง
เขา้มาสู่ความรู้สึก ซ่ึงรวมไปถึงระดบัความตอ้งการและความพอใจและส้ินสุดเม่ือมาถึงในส่วนของ
แนวโนม้ท่ีจะเกิดพฤติกรรมหรือการกระท า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดคาดหวงัจากผูบ้ริโภค โดยการศึกษาถึง
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้นั้นๆ เช่นเม่ือผูบ้ริโภคเกิดทศันคติ
ท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพแลว้ ยอ่มน าไปสู่พฤติกรรมท่ีแสดงถึงทศันคตินั้นๆ โดยอาจเกิดเป็น
ทศันคติท่ีดี และน าไปสู่ความตั้งใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดว้า่ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัรวมถึงมีเหตุจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย 
เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัปัจจยัต่างกนั ส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการต่างกนั  ซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการไดน้ั้นตอ้งมีเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการและยงัรวมถึงลกัษณะพื้นฐานและการรับรู้ของผูซ้ื้อดว้ย  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ ผูว้จิยัสามารถ
สรุปความหมายของการตดัสินใจซ้ือไดว้า่การตดัสินใจคือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิด
อยา่งมีการด าเนินการเกิดข้ึนตั้งแต่เกิดความรู้สึกในตวัปัญหา หาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินค่าข่าวสาร 
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ก าหนดทางเลือก และการเลือกเหตุผลเพื่อ เลือกแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์
ทรัพยากร และบุคคลและการปฏิบติัตามการตดัสินใจถูกตอ้งหรือเหมาะสมเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัผลของการ
ตดัสินใจเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ         
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ประดิษฐเ์พชร  แซ่ตั้ง (2558 ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
แบบสะสมทรัพย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่ อศึกษาปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี
แตกต่างกนัผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง
มากท่ีสุด 

ภทัรฎา  โสภาสิทธิ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติแบบ
สะสมทรัพย ์บริษทักรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติผลการศึกษาพบวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตส่วนใหญ่ตดัสินใจท า
เป็นเพศหญิง อายสุ่วนใหญ่ 21-35 ปีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท และ พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ คือ 
กรมธรรมป์ระกนัชีวติ มีวงเงินคุม้ครองชีวติส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 100,000 บาท มีระยะเวลาคุม้ครองส่วนใหญ่ 1-
5 ปีตดัสินใจเลือกท าประกนัชีวติ เพราะตอ้งการออมเงินระยะยาว และ การตดัสินใจเลือกซ้ือในช่วงเดือน 
มกราคม–เมษายน  

มณีรัตน์  รัตนพนัธ์ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในจังหวดัสงขลาผลการศึกษาว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท 
โดยตนเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรมม์ากกวา่ 20 ปี ช าระเงินค่า
เบ้ียประกนัแบบราย 6 เดือนโดยถือครองกรมธรรม์ประกนัชีวิตจ านวน 2 ฉบบั ช าระเบ้ียประกนัเป็นเงิน 
15,001-30,000 บาทต่อปี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ทิพยสุ์ภา  สุวรรณอทาน (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติปัจจยัของคุณภาพการบริการของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้น
คุณภาพการบริการ ดา้นคุณค่าตราสัญลกัษณ์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ
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โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นดา้นทศันคติ ดา้นคุณภาพ
การบริการ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชากรใน 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี 0.05  

 
กรอบแนวความคดิการวจิัย 

  ตัวแปรอสิระ                                                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร   

3.  พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  สถานภาพ 
-  อาชีพ 
-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ทัศนคต ิ
-  ความเขา้ใจ (Cognition) 
-  ความรู้สึก (Affective) 
-  แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม (Conation) 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ 
-  วงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ 
-  ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ 
-  ช่วงเวลาท่ีซ้ือประกนัสุขภาพ 
-  บริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพ 
-  ผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนัสุขภาพ 

 

การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ประชากร Generation Y                       

ในเขตกรุงเทพมหานคร   
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วธีิด าเนินการวจิัย 
 

ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ประชากร Generation Y ท่ีเคยซ้ือประกนั
สุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสู้ตรคอแครน (Cochran, 1977) ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง ท าใหไ้ด้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความบงัเอิญ จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณทางสถิติ ประกอบดว้ย 1.  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 2.  การ
วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test 
และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
สุขภาพท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ การ
วเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง เพื่อทดสอบอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบคร่ึงหน่ึงมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000-35,000 บาท  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพดา้นวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพแบบเหมา
จ่าย (1,000,000-3,000,000 บาท) มีระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ 1-10 ปี ผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพในช่วงตน้ปี (มกราคม-เมษายน) บริษทัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพคือ บริษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพจากผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนั จาก
ตนเองมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมา จากเพื่อน จากตวัแทนขายประกนั พอ่/แม่/ผูป้กครอง และอ่ืน ๆ 
ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ทศันคติต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ ทศันคติดา้นความเขา้ใจ
ดา้นความรู้สึก ดา้นแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากและผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั โดยมีผลการวเิคราะห์ในแต่ละดา้นจะพบวา่ ทศันคติ
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ดา้นความรู้สึกมากท่ีสุด รองลงมาคือทศันคติดา้นแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม และทศันคติดา้นความ
เขา้ใจท่ีนอ้ยท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ขณะท่ีสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์พบวา่ทศันคติ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก  ดา้น
แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครกล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นแนวโนม้ท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมเพิ่มมากข้ึนต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ผลการ
เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพพบวา่พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
ท่ีมีวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
ท่ีแตกต่างกนั ผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนัสุขภาพท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ
ของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัขณะท่ีช่วงเวลาท่ีซ้ือประกนัสุขภาพ และ
บริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ผูต้อบ
แบบสอบถามเกือบคร่ึงหน่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000-35,000 บาท สอดคลอ้งกบัปัจจุบนัท่ีผูส้นใจ
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ซ้ือประกนัสุขภาพยงัคงเป็นเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบและใส่ใจต่อสุขภาพ 
รวมถึงเทรนดก์ารรักสุขภาพของคนรุ่นใหม่ท่ีไดมี้การเปล่ียนไลฟ์สไตลจ์ากเทรนดท่ี์เนน้กิน ด่ืม เท่ียวค่อย ๆ 
พฒันากลายไปเป็นเทรนดก์ารรักสุขภาพ เห็นไดช้ดัจากเทรนด์ sport tourism และการท าประกนัสุขภาพก็
กลายเป็นส่วนหน่ึงของเทรนด์การรักสุขภาพดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาวภทัรฎา  โสภา
สิทธิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์บริษทั
กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติ แบบสะสมทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-35 ปีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  มีสมาชิกในครอบครัวจ านวนต ่ากวา่ หรือเทียบเท่า 4 คนและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท ลกัษณะการออมเงินเป็นแบบฝากเงิน ธนาคาร เช่น 
สะสมทรัพยป์ระจ า และงานอดิเรกคือดูหนงัฟังเพลงอ่านหนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Yในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีสังเกตไดถึ้งกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัท่ีมีความใกลเ้คียงกนั อาจเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายท่ีตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพมีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัสุขภาพจึงเป็นทางเลือกท่ี
ผูบ้ริโภคก าลงัใหค้วามสนใจในปัจจุบนั เพราะสามารถเขา้ถึงบริษทัประกนัไดง่้ายและเขา้ใจในรายละเอียดต่าง ๆ 
ของ เง่ือนไข สิทธิประโยชน์ ของประกนัสุขภาพ อีกทั้งมีตวัแทนขายท่ีมีความเช่ียวชาญใหข้อ้มูลและคอยดูแล
ใหค้  าปรึกษาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีเพิ่มความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัได ้

ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติและการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ 
ทศันคติดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่า 
ทศันคติดา้นความรู้สึกมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือทศันคติดา้นแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรม และทศันคติดา้นความเขา้ใจตามล าดบั สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวา่วิจยัการศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ (R) เท่ากบั 0.723 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อย
ละ 52.3  

ผลการวิเคราะห์ขา้งตน้สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติของ ชิพมนั และคานุค Schiffman & 
Kanuk (1994) ท่ี กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึงการความโน้มเอียงท่ีมาจากการเรียนรู้และแสดงออกถึงภาพในใจ 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ ชอบหรือไม่ชอบ เพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง ความรู้สึก
ภายในวา่ชอบ หรือไม่ชอบ พฤติกรรมคือส่วนท่ีสะทอ้นถึงแนวโนม้พฤติกรรมหรือความน่าจะเป็นในการแสดง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือของบุคคลในทิศทางใดทิศทางหน่ึงผ่านการแสดงออกดว้ยวิธีต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นต่อ
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ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ส่วนของความรู้สึกท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีต่อสินคา้หรือ
บริการ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอารมณ์จะมีส่วนช่วยในการสะสมประสบการณ์ทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดีของบุคคล
นั้น และประสบการณ์นั้น ส่วนของความเขา้ใจท่ีบ่งบอกถึงความรู้การรับรู้ และความเช่ือถือท่ีบุคคลคนหน่ึงมี 
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง สะท้อนความรู้ความเข้าใจเฉพาะบุคคล ท่ีได้รับจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์
โดยตรง หรือขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้น โดยส่วนของความเขา้ใจน้ีจะช่วยเป็นฐานในการประเมิน
คุณค่าในส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

นอกจากน้ีได้สอดคล้องกบังานวิจยัของคฑาเทพ นิติสิริ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือแบบ reverse mortgage ท่ีพบว่าทัศนคติมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือแบบ reverse mortgageและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพยสุ์ภา สุวรรณอทาน (2557) 
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า
ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องประชากรในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกนั 

ผลศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพดา้นวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรม์ประกนัสุขภาพแบบเหมาจ่าย 
(1,000,000-3,000,000 บาท) มีระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ 11-10 ปี ผูต้อบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพในช่วงตน้ปี (มกราคม-เมษายน) บริษทัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพคือ บริษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพจากผูแ้นะน าหรือชกัชวนให้ท าประกนั จากตนเองมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมา 
จากเพื่อน จากตวัแทนขายประกนั พอ่/แม่/ผูป้กครอง และอ่ืน ๆ ตามล าดบั 

ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพท่ีมีวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรม์ประกนัสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนั
สุขภาพท่ีแตกต่างกนั ผูแ้นะน าหรือชักชวนให้ท าประกนัสุขภาพท่ีแตกต่างกนัท าให้การตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของประชากร Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีช่วงเวลาท่ีซ้ือประกนัสุขภาพท่ี
แตกต่างกัน บริษทัท่ีท าประกันสุขภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของประชากร 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช 
(2552, หนา้ 92) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ริการอนัเกิดจากความคิดและประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนา
ต่างๆ ในช่วงเวลา ใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ดงันั้นการให้ความส าคญักบัการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของมณีรัตน์  รัตนพนัธ์ (2560) 
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ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา และงานวิจยัของภทัรฎา  โสภา
สิทธิ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์บริษทั
กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ถึงแมว้า่พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพจะได้ผลวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้าน แต่สังเกตได้ว่า
ผูบ้ริโภคยงัคงเห็นความส าคญัในเร่ืองเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ความคุม้ครองของประกนั ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
ปัจจยัท่ีธุรกิจประกนัชีวิตพยายามสร้างและน าเสนอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ประทบัใจท่ีไดซ้ื้อประกนัสุขภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 
 จากผลวจิยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนั ดงัน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น ดา้นเพศ ดา้นระดบั
การศึกษา  ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร 
Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
การน าเสนอ การโฆษณาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
อยา่งเช่น การโฆษณาโดยมุ่งเนน้กบักลุ่มเพศชาย เน่ืองจากเพศชายจะไม่ค่อยมีความละเอียดรอบคอบและใส่
ใจต่อสุขภาพหรือรับรู้ข่าวสารทางประกนัสุขภาพ ท าใหก้ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ หรือแสวงหาขอ้มูลนั้น 
แตกต่างกนั ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย ไม่
ซบัซอ้น สามารถเขา้ถึงกบัคนไดทุ้กเพศทุกอาชีพ 
 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร 
Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ผูป้ระกอบการอาจจะไม่ตอ้งเนน้ประเด็นดา้นสถานภาพ 
เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีความ
แตกต่างกนัในแต่ละสถานภาพ เพราะความตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพนั้นอาจจะเกิดข้ึนไดก้บัทุกสถานภาพ
อยูแ่ลว้ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพดา้นวงเงินท่ีคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ ดา้น
ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรม ์ดา้นผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนัสุขภาพท าให้การตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัผูป้ระกอบการจึงควรให้
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ความส าคญักบักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพใหค้รอบคลุมและมีความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพท่ี
ออกจ าหน่าย เพื่อสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด เช่นการท าใหก้รมธรรมป์ระกนั
สุขภาพใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอธิบายรายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพใหผู้บ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆของประกนัสุขภาพผูบ้ริโภคนั้นสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
การเพิ่มรูปแบบสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการซ้ือประกนัสุขภาพใหมี้ความแตกต่างจาก
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพดา้นช่วงเวลาท่ีจะซ้ือประกนั
สุขภาพ ดา้นบริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพใหก้ารตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  ใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ผูป้ระกอบการอาจจะไม่ตอ้งเนน้ประเด็นดา้นช่วงเวลาท่ีจะซ้ือประกนั
สุขภาพ เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
ไม่มีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะซ้ือประกนัสุขภาพ เพราะความตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพนั้น
อาจจะเกิดข้ึนไดก้บัทุกช่วงเวลาอยูแ่ลว้และในส่วนของดา้นบริษทัท่ีท าประกนัสุขภาพใหก้ารตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของประชากร Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้ง
เนน้การสร้างความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการซ้ือประกนัสุขภาพเพื่อไม่ให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ  

ทศันคติ จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติมาก
ท่ีสุดในเร่ืองความรู้สึก แนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรม และความเขา้ใจตามล าดบัท่ีมีต่อประกนัสุขภาพ 
ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงการท าประกนัสุขภาพช่วยลดความ
เส่ียงและหมดความกงัวลท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวติของผูบ้ริโภคและลดค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคได ้สอดคลอ้งกบั
ทศันคติดา้นความรู้สึก และการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองของประกนัสุขภาพคืออะไร สิทธิประโยชน์ท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บมีอะไรบา้ง รวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆ และความแตกต่างดา้นการใหบ้ริการของความคุม้ครองท่ี
ผูบี้ริโภคควรทราบและควรจะไดรั้บ ผา่นโฆษณา หรือตวัแทนขายประกนัและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีเป็นไปใน
ทางบวกง่ายต่อการจดจ าและเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนจึงควรเลือกกลุ่มประชากรใน
การศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม หรือเปล่ียนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมท่ีเป็นเพียง
กรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดบัภาค เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั 2.  การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเฉพาะช่วงอาย ุซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนจึงควร
เลือกกลุ่มตวัอยา่งช่วงอายใุนการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม หรือเปล่ียนขนาดของกลุ่มช่วงอาย ุจาก
เดิมท่ีเป็นช่วงอายขุอง Gen Y (อาย ุ25ปี ถึง 38ปี ) อาจจะเพิ่มเป็นช่วงอายขุอง Gen x (อาย ุ39ปี ถึง 52ปี) 
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เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั 3.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ ดงันั้นควรมีการวจิยัเชิง
คุณภาพร่วมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ใชค้  าถามปลายเปิด เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด
ชดัเจนและหลากหลายมากข้ึน 4.  การเลือกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะน าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
วธีิการอ่ืนเพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนหรือการเลือกวธีิในการสุ่ม
ตวัอยา่งจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะเปล่ียนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีความเฉพาะ
มากยิง่ข้ึน 
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