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บทคัดย่อ 

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ อิทธิส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจัยได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสว่นประสม
ทางการตลาดออนไลน์และภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้กลุ่มตัวอยา่ง คือ คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

     ผลการวิจัยพบว่า คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-44 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี มีอาชีพเปน็พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 

บาท ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   (�̅�= 4.23) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย  (�̅� = 4.31) ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 

((�̅�= 4.31) และกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผา่นออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก  ((�̅� = 4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านขั้นการการรับรู้

ปัญหา ((�̅�= 4.47) 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) คนวัยทำงานในจงัหวัดฉะเชิงเทราที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพีและ
รายได้ต่อเดือนต่างกนั ทำให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชวีติออนไลนโ์ดยภาพรวมตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการรักษาความเป็นสว่นตัว ดา้นผลิตภัณฑ์  ด้านราคา 



 
 

และด้านให้บริการส่วนบุคคลสง่ผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชีวติผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราอยา่งมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตออนไลน ์

Abstract 
     The purpose of this study is to examine the Influence online marketing mix, organization image 
affects the decision-making process to purchase life insurance online for working people in 
Chachoengsao Province, factors include demographic factors, online marketing mix and 
organization image.  The 400 sample were drawn from working people in Chachoengsao Province. 
Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression 
Analysis. 

     The study indicated that the most working people in Chachoengsao Province of the 
respondents were female, 30-40 years old, single , received Bachelor’s Degree, private company 
and received monthly income of 20,001 – 30,000 bath. Online marketing mix were at high level 

(�̅�= 4.23). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were price and 

place (�̅�= 4.31). Organization image was at the highest level (�̅�= 4.31). The decision-making 
process to purchase life insurance online for working people in Chachoengsao Province were rated 

at a high level (�̅�= 4.19). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean 

was problem recognition (�̅� = 4.47).     

     The results of  hypothesis test show that (1) working people in Chachoengsao Province with 
different sex, age, education, occupation, and income had different overall decision-making 
process to purchase life insurance online at statistic significance of  0.05. (2) Online marketing mix; 
privacy, product, price and personalization had effect the decision-making process to purchase life 
insurance online for working people in Chachoengsao Province at statistical significance of 0.05 
levels. (3)  Organization image had effect the decision-making process to purchase life insurance 
online for working people in Chachoengsao Province at statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword: Decision-Making Process to Purchase Life Insurance Online 

บทนำ 
        การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี ส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนษุย์ ในปัจจุบนัซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงตา่งๆตลอดเวลา อันได้แก่ ภัยที่เกิดธรรมชาติ ภัยที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจนต้องทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้สญูเสียรายได้ ตลอดจนความเสี่ยงด้านสุขภาพ โรค



 
 

ร้ายแรงทำให้ต้องสูญเสียชวีิตรวมถึงโรคระบาดอย่างเช่น ไวรัสโคโรน่า (COVID-19 เมื่อชีวิตตั้งอยู่บนความไม่แนน่อน 
ไม่สามารถคาดเดาวา่จะเกิดสิ่งใด อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและต้องเสียค่าใชจ้่ายใน
การรักษา เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมสร้างความเสียหายต่อตนเองและครอบครัว เมื่อสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่ต้องแบกรับค่าใช้จา่ยต่างๆ ซึ่ง
เป็นภาระอย่างมากมาย  
 ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนคือการสูญเสียชีวิตและเจ็บป่วย โดยขาดการเตรียมความพร้อมด้าน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถงึแม้จะมีหลักประกันสุขภาพจากภาครัฐอยู่แล้วก็ตาม การวางแผนเพื่อกระจายความ
เสี่ยงในการใช้ชีวติให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเปน็คำตอบทีด่ีในการลดความเสี่ยงโดย
จะเป็นผู้รบัโอนความเสี่ยงจากประชาชนผู้ซื้อประกัน มีหนา้ที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนและการคืนเงินค่าชดเชยหลัง
หมดสัญญาประกนัชีวิตกรณไีม่เสียชีวิต ดงันัน้บทบาทของบริษทัรับประกัน จงึมีความสำคัญอยา่งยิ่งต่อการวางแผน
ของผู้ซื้อประกันและยังมี บทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย ส่งผลให้การแข่งขันของธุรกิจ
ประกันภัยมีเพิ่มความรุนแรงขึ้นต่างฝา่ยต่างสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
ของกรมธรรม์รายใหม่และยังคงรักษาลูกค้าเก่าให้ต่ออายุกรมธรรม์ไม่ให้ขาดผลบังคบัเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิม
ที่มีอยู่ จากสถานการณ์การแข่งขันดังกล่าว ทำให้บริษัทประกันภัย จึงต้องมีการวางแผนในการเพิ่มลูกค้าใหม่และ
รักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับบริษทั แต่ทั้งนี้ในปัจจบุันพฤติกรรมผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและสามารถที่จะ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตผา่นทางสื่อต่างๆ เพื่อชว่ยการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษทั
ประกันภัยที่ลูกคา้สนใจได้  การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ลกูค้าตระหนักและรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีจึงเป็นการ
สร้างความเชื่อมัน่ให้กับลูกค้าในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  (ศนัสนีย์  รวีวงศ์ อโนทัย, 2550)           
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์กร 
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ พัฒนาคุณภาพ
ขายประกันออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าสนใจซื้อประกันผ่านออนไลน์อีกในคร้ังถัดไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวันทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำแนกตามปัจจัยบุคคล 
 3.   เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ซึ่งเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิผ่านการใช้แบบสอบถาม  
มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่ทราบจำนวน ใช้วิธีการ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
  -  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
รูปแบบประกัน    

-   ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
(Privacy)และด้านให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) 

-    ภาพลักษณ์องค์กร 
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของ
คนวัยทำงาน ในจังหวัดฉะเชิงเทา ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา/ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นการประเมิน
ทางเลือก ขั้นการตัดสินใจ และขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานใน
จังหวัดฉะเชิงเทราต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2  ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคน
วัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สมมติฐานที่ 3  ภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และภาพลักษณ์องค์กร 

3. เพื่อนำผลการจากศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างและปรับปรุงผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีให้แก่บริษัท 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

Kotler and Keller (2006) ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมีกระบวนการ
ตัดสินใจในการซื้ออย่างไร ซึ่งนักการตลาดควรที่จะพยายามเข้าใจในพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามไม่
เสมอไปที่ลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขัน้ตอนแต่อาจจะขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปหรือ
อาจจะย้อนกลับมาที่ขั้นตอนใดซ้ำก็ไดก้่อนที่จะซื้อสินค้านั้น ซึ่งกระบวนการตัดสินใจในการซื้อนั้นประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลของทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ และ (5) 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 



 
 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์  
 Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะนำมาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัว
แปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้น จึงรวมเรียกได้ว่า
เป็นส่วนประสมการตลาดแบบ 7Ps  
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550) ได้สรุปกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดสาหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ (E-Commerce) 6Ps มีรายละเอ ียดที ่แตกต ่างจากการทำ การตลาดแบบ Offline Marketing 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ด้านการใช้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
3.ทฤษฏีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 

Keller (2008) ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เนื่องจาก
ภาพลักษณ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือบริการ และได้สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ไว้ 10 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (2) ด้านการดำเนินงานธุรกิจ (3) ด้านพนักงาน 
(4) ด้านสินค้าหรือบริการ (5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (6) ด้านช่องทางการให้บริการหรือการจัดจำหน่าย (7) ด้าน
ผู้บริหาร (8) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (9) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน(10) ด้านราคาสินค้า 
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 
1.การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปน็ไป
ตามธรรมชาต ิโดยไม่มีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง (Cross 
Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ ่งเพียงครั ้งเดียว โดยใช้เครื ่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การคำนวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจำนวน ใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และกำหนดค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลัก      
ที่นำมาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มานั้นไปกำหนดกรอบแนวความคิดของงานวจิัย   
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 



 
 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแบบประกันชีวิตที่เลือกซื้อ มี
คำถามทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดออนไลน์เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีคำถามทั้งหมด 21 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร ได้แก่ มีความ
น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม มีความมั่นคงทางการเงินสูง การโฆษณาของบริษัทประกันชีวิต กระบวนการบริการ
หลังการขาย และโลโก้ของบริษัท มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีคำถาม
ทั้งหมด 15 ข้อ  
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการนำแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ทำขึ้นเพื่อทำให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
 3. นำนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดทำร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
    1. ผู ้ว ิจัยดำเนินการการทดสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื ่อถือ ก่อนนำแบบสอบถามไป
ดำเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยนำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที ่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
นำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้งานจริง 
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหา    
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ของ (Cronbach’s Alpha) Cronbach (1974)  โดยค่าความเชื่อมั่นของส่วนผสม
การตลาดออนไลน์ โดยภาพรวมเท่ากับ  0.986 ด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.956 ด้านราคาเท่ากับ 0.919 ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายเท่ากับ 0.974 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดเท่ากับ 0.883 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวเท่ากับ 0.941 และ
ด้านให้บริการส่วนบุคคล 0.969  ภาพลักษณ์องค์กรเท่ากับ 0.978 และค่าความเชื่อมั่นของ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดยภาพรวมเท่ากับ  0.983  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการเท่ากับ 0.969 ด้านการค้นหาข้อมูล 



 
 

เท่ากับ 0.927 ด้านการประเมินทางเลือกเท่ากับ 0.967 ด้านการตัดสินใจเท่ากับ 0.918 และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
เท่ากับ 0.942 

3. เมื่อผู้วิจัยนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอคำปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้กำหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษามา
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 400 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสุ่มแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล
ครบ นำข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์คำนวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS   
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงได้นำข้อมูลนั้นมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ 
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่  ส่วนประสมการตลาด และภาพลักษณ์องค์กรกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตออนไลน์
ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  2.1 เพื่อศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจำแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test  
  2.2 เพื่อศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และแบบประกันที่เลือกซื้อ จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู ่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
  2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัด จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำ
กว่า 30-44 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท และแบบซื้อประกันประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 



 
 

 ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านให้บริการส่วนบุคคล อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด  
 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความสำคัญมาก 
เมื่อพิจารณารายขั้น พบว่า ขั ้นการรับรู้ปัญหา/ความต้องการ และขั้นประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากที่สุด ขั้น
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ขั้นการค้นหาข้อมูล และ ขั้นการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  
 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดย
ภาพรวมต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
สถานภาพ และแบบประกันที่เลือกซื้อ ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดย
ภาพรวมและเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันออนไลน์ของคนวัยทำงานใน
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคน
วัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราโดย
ภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ โดยภาพรวม
และเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
และพฤติกรรมหลังการซื้อ ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื ้อประกันชีว ิตผ่านออนไลน์ของวัยคนวัยทำงานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้น ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุดผู้วิจัยเห็น
ว่าคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีความต้องการในการซื้อประกันชีวิตโดยให้ความเห็นว่าต้องการความ
คุ้มครองและรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยอาจเป็นเพราะเป็นช่วงระบาดของ COVID-19จึงเป็นตัวเร่งความต้องการของ
คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราให้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ขั้นการประเมินทางเลือกมีระดับความเห็นมากที่สุดเช่นกันโดยให้
ความเห็นว่าการเปรียบเทียบด้านชื่อเสียงและประวัติการดำเนินงานกับบริษัทประกันอื่นๆองค์กรมีระบบการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ดีไม่มีประวัติการไม่จ่ายค่าชดเชยหรือจ่ายช้ารวมทั้งเปรียบเทียบประโยชน์ด้านความคุ้มครองใน
แต่ละรูปแบบกรมธรรม์ ว่าแบบประกันตรงกับความต้องการของตนเองหรือไม่โดยมองถึงความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตตนเองและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง



 
 

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบว่า  การรับรู้ถึงความต้องการ มีความสำคัญใน
ระดับมาก รองลงมาคือการประเมินทางเลือกเมื่อเปรียบเทียบทั้ง5ขั้นที่อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชวีิตผา่นออนไลน์ของคนวัยทำงานในจงัหวัด
ฉะเชิงเทราจำแนกตามปัจจัยบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และแบบ
ประกันที่เลือกซื้อ สามารถสรปุได้ดังนี้ 
 2.1 คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศ และอายุ ต่างกนั ทำให้กระบวนการในการตัดสนิใจซื้อประกัน
ชีวิตผา่นออนไลน์ ภาพรวมต่างกัน แสดงว่าเพศและอายุมีผลตอ่กระบวนการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตผ่านออนไลน์ของ
คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชงิเทรา ดังนัน้ ไม่วา่เพศชายหรือเพศหญิง มีกระบวนการในการตัดสนิใจซื้อประกันชีวติ
ผ่านออนไลนโ์ดยภาพรวมที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วชิรวิทย์ งามเพิ่มศรีแพร (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มผีล
ต่อผู้บริโภคในการซื้อประกันชีวติประเภทสามัญผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ และอายุ แตกต่างกนัมี
ผล ต่อการตัดสนิใจซื้อประกันชวีิตประเภทสามญัผ่านช่องทางออนไลน์ นั่นคือ การซื้อประกันชวีิตประเภทสามญัผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพศจะมีผลตอ่การตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ เพศจึงเก่ียวข้องกับการซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผ่า
ช่องทางออนไลนท์ี่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.2 คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกนั แสดงว่าสถานภาพไม่มผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชวีติผ่านออนไลน์ของคน
วัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วชิรวทิย์ งามเพิ่มศรีแพร (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผู้บริภคในการซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผา่นช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ระดบันัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

2.3 คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผา่นออนไลนโ์ดยภาพรวมตา่งกัน แสดงว่าระดบัการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีผลกระบวนการตัดสนิใจซื้อประกันชีวติผ่านออนไลนข์องคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชงิเทรา ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของ ของ สุทิศา นนทพนัธ์ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธพิลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันของผูบ้ริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพบว่า 
ประชากรที่มีระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันด้านการค้นหาข้อมูลแตกต่าง ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อแตกต่างกัน 

2.4 คนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีแบบประกันที่เลือกซื้อต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าแบบประกันไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของคนวัย
ทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สอดคล้องกับ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพบว่า รูปแบบประกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน
ของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม 



 
 

3. ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ผ่านออนไลน์ ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รูปแบบ ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอให้กับ
ลูกค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติม ครอบคลุมการรักษาโรคร้าย รูปแบบของ
กรมธรรม์มีหลากหลายให้เลือก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพบว่า ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.2 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ 
ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทำวิจัยมีความเห็นว่า เป็นสิ่งที่บริษัท กำหนดเก่ียวกับค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกอบด้วย  ความเหมาะสมของค่าเบี้ยประกันผลตอบแทน
และเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพบว่า ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และยัง
สอดคล้องกับงานของ วชิรวิทย์ งามเพิ่มศรีแพร (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริภคในการซื้อประกันชีวิต
ประเภทสามัญผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P) ด้านราคา มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตประเภทสามัญผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ตามลำดับ 

3.3 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทำวิจัยมีความเห็นว่า นโยบายที่ผู้ประกอบการหรือ
องค์กรต่าง ๆ ได้ประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า ตนจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ ความน่าเชื่อถือ 
ผู้ขายจะต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรุโณทัย ปัญญา (2562) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และยัง
สอดคล้องกับงานของ หงสา ปลาทอง  (2563) ที่ได้ศึกษา ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรร
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า 
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทำวิจัยมีความเห็นว่า เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ตอบ
ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตรง
ใจลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หงสา ปลาทอง  (2563) ที่ได้ศึกษา ส่วน



 
 

ประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์
ของผู้หญิงวทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วน
บุคคล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

3.5 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติผ่านออนไลน์ ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทำวิจัยมีความเห็นวา่ เป็นกระบวนการเคลื่อนยา้ย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสูผู่้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑผ์่าน
ระบบออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์เปน็ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภณัฑ์ ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ต้องใช้
งานงา่ย การเข้าเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเร็ว ข้อมูลที่นาเสนอชดัเจนน่าสนใจ และความปลอดภัยของข้อมูล   ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผา่นสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยพบวา่  ปจัจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ที่ระดบันัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

3.6 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ทำวิจัยมีความเห็นว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯมีเว็บไซด์ของบริษัทเพื่อให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลให้แก่ลูกค้า การมอบของสมนาคุณให้แก่
ลูกค้า การบริการหลังการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

4. ผลการศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวินผ่านออนไลน์ของคน
วัยทำงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู ้ทำวิจัยมีความเห็นว่า เป็นภาพรวมทั ้งหมดขององค์กร หรือบริษัทที ่ลูกค้ารับรู ้ จาก
ประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองค์กร หรือบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา โดยพบว่า 
ภาพลักษณ์ของบริษัทมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาอย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานของ Kyurova and Yaneva (2017) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์
องค์กรต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรออกแบบตกแต่งภายใน โดยพบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ตลาด บริษัทต่างๆ พยายามที่จะสร้างความไว้วางใจและความผูกพันกับลูกค้าในระดับที่สูงให้กับบริษัท การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การวัดภาพลักษณ์ขององค์กร 
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ระหว่างระดับของภาพลักษณ์องค์กรกับระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บทสรุปเกี่ยวกับการใช้
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญในเพิ่มระดับในการตัดสินใจของลูกค้า 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยจึง
ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านเพศ เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใน
สังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและกระบวนการตัดสินซื้อก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิงอาจจะมีกระบวนการ
ซื้อที่ไม่เหมือนกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยจึง
ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอายุของคนวัยทำงาน เพราะอาจเนื่องจากคนวัยทำงาน อาจจะมี
กระบวนการซื้อที่ไม่เหมือนกัน 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจ
ประกันภัยไม่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพของคนวัยทำงาน อาจเป็นเพราะสถานภาพของคน
วัยทำงานไม่มีความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อประกันผ่านออนไลน์ 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจ
ประกันภัยควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านระดับการศึกษาของคนวัยทำงาน ดังนั้น การศึกษาที่ต่างกัน ทำ
ให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การดำรงชีวิตประจำวัน และมีกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไปด้วย  
 5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัย
ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านอาชีพของคนวัยทำงาน ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ทำให้มีวิธี คิด ทัศนคติ การ
ดำรงชีวิตประจำวัน และมีกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไปด้วย  
 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น 
ธุรกิจประกันภัยควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนวัยทำงาน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน คนวัยทำงานมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจมีกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันผ่านออนไลน์ ต่างจากคนวัย
ทำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก 
 7. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรูปแบบประกัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ธุรกิจ
ประกันภัยไม่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านแบบประกันเลือกซื้อ อาจเพราะคนวัยทำงาน ที่มีประกันที่
แตกต่างกันไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ปัจจัยจูงใจส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของคนวัยทำงาน  
 1. มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยควรให้
ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
 2. ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของคนวัยทำงาน  ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยควรให้ความสำคัญความสำคัญด้านราคาเป็นอย่างมาก ควรให้
ความสำคัญเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ 
คนวัยทำงานให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้ 
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน 
ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยไม่ควรให้ความสำคัญด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  



 
 

 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัย
ทำงาน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยไม่ควรให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 5. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัย
ทำงาน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยควรให้ความสำคัญด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก ควรพัฒนาการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 
 6. ด้านให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน 
ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยควรให้ความสำคัญด้านให้บริการส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ควรมีการให้บริการอย่างเอาใจใส่ มีการ
แนะนำแบบประกันที่เหมาะสม แก่ลูกค้า สามารถสร้างความประทับใจ และ ความสนใจ ให้กับลูกค้า 
ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร 
 มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านออนไลน์ของคนวัยทำงาน ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยควรให้
ความสำคัญภาพลักษณ์องค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท  และควรปรับปรุงให้มีการบริการ
หลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทำวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการใช้วิธี สำรวจเชิง
คุณภาพร่วมด้วย กับทำการศึกษาในพื้นที่อื่น 
 2. ในการวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น อาจจะเป็น
การศึกษาในจังหวัดอ่ืนๆ และสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 
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