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บทคดัย่อ    

 การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์  1)  เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีซ้ือประกนัชีวิต 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเคยซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัชีวิต จ านวน 400 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามบน Google form เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานงานวิจยัดว้ยสถิติ Chi-square สถิติ 

t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชวิ้ธีของ LSD 

 ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนัส่งผลตอ่

พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั  แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  

อาชีพ และรายได ้ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิต แตกต่างกนั และ

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นดา้นราคา (X̅  =4.28, SD =0.760) ดา้นกระบวนการ(X̅  =4.28, SD =0.738)   ดา้นบุคคล

mailto:muknisarat09@gmail.com


2 
 

(X̅  =4.26, SD =0.792)   ดา้นผลิตภณัฑ ์(X̅  =4.17, SD =0.823)   และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

(X̅  =4.17, SD =0.809) เรียงตามล าดบั  

ABSTRACT 

 The purpose of the study  were 1)  to study the demographic characteristics of 

consumers in Bangkok who purchase life insurance 2)  to study life insurance purchasing 

behavior of consumers in Bangkok area 3) to study the factors affecting purchasing decision of 

life insurance of consumers in Bangkok. 

 The sample group in this research are 400 consumers living in Bangkok and used to 

buy life insurance policies.   Google form questionnaire was used as a tool to cellect data.  The 

statistics used in the descriptive data analysis were frequency, percentage, and mean and 

standard deviation.  The research hypothesis was tested by Chi- square, t- test, and one-way 

ANOVA. By using the LSD method. 

 The research results were found that consumers in Bangkok with different genders had 

no different effect on purchasing behavior of life insurance.  But the consumer different levels 

of education, professional status and income affect the different buying behavior of life 

insurance and consumer attitudes towards marketing mix factors.  The most important factors 

affecting purchasing decision are price (X̅  =4.28, SD =0.760), process(X̅  =4.28, SD =0.738), 

personal(X̅  =4.26, SD =0.792),product (X̅  =4.17, SD =0.823) and distribution channels (X̅ = 

4.17, SD =0.809) in order. 
 

บทน า 

ปัจจุบนัมีปัจจยัเส่ียงในชีวิตและสุขภาพมากมาย ทั้งท่ีสามารถคาดเดาและไม่สามารถ
คาดเดาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและคนในครอบครัวไดท้ าให้มีผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตเพ่ือโอนความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว ให้บริษทั
ประกันชีวิตเป็นผูดู้แลแทน เพ่ือซ้ือความคุ้มครองการเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสีย
อวยัวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาท่ีก าหนด เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกบัคน
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ในครอบครัว  จากขอ้มูลสมาคมประกนัชีวิตไทย (2563) ระบุว่าในปี 2561 ธุรกิจประกนัชีวิต
ไทย มีจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีผลบังคับทั้ ง ส้ิน 26,258,736 กรมธรรม์(ปี 2560 : 
26,158,821 กรมธรรม์) มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.38 และจ านวนเงินเอาประกันภยั 
18,679,145 ล้านบาท(ปี 2560 : 17,697,766 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 5.55 คิดเป็น
จ านวนเงินเอาประกนัภยัเฉล่ียต่อกรมธรมธรรม์เท่ากบั 711,350 บาท  และมีจ านวนกรมธรรม์
ประกนัภยัต่อจ านวนประชากรเท่ากบัร้อยละ 39.54   

แต่ก็มีผูบ้ริโภคอีกจ านวนมากยงัลงัเลกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต  ดว้ยหลากหลาย
เหตุผล เช่น มองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือ เสียดายเงินค่าเบ้ียประกนัท่ีตอ้งจ่ายไปทุกปี หรือ
อยากเก็บเงินกอ้นไวใ้ชจ่้ายยามจ าเป็นมากกว่า เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามจากรายงานประจ าปี 2562 สมาคมประกนัชีวิตไทย (2563) ภาพรวมธุรกิจ

ประกนัชีวิตไทย ในปี 2562 มีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัเร่ิมลดลงและเกิดการชะลอตวั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ปี 

2562 มีการขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยมีเบ้ียประกันภยัรับรวม 610,914.11 ล้านบาท อตัราการ

เติบโตติดลบร้อยละ 2.63 โดยมีปัจจยัหลกัจากความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัและการขยายตวัในเกณฑ์

ท่ีต ่าของเศรษฐกิจภายในประเทศ  รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก  

และปัญหาสงครามการคา้(Trade War) ประกอบกบัการเร่ิมระบาดของไวรัสโคโรน่า ซ่ึงปัจจยั  

ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกนัชีวิตดว้ยเช่นกนั   

ส าหรับการเติบโตธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย ปี 2562 น้ียงัไดรั้บผลกระทบจาก

ภาวะอตัราดอกเบ้ียต ่า ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงาน ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั และ

การด ารงเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิตนั้นๆ   ส่งผลให้บริษทัประกนัชีวิต  ทั้ง  23 บริษทั (ณ 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) ตอ้งปรับกลยุทธ์การด าเนินงานในทุกด้าน โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวิตและขยายช่องทางการจ าหน่าย  เพ่ือให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคทุก

กลุ่ม  สอดคลอ้งตามวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมถึงการพฒันาการให้บริการ

ดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั  และเพ่ิมความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ลูกค้า  และ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล  และมีความน่าเช่ือถือ จน

เป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจ  และสร้างความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภค  
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วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือประกนัชีวิต 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจ ยั ที ่ม ีผลต ่อการตดัสินใจซื้อประกนัชีว ิตของผู บ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือทราบถึงปัจจยัที ่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสามารถน าไปเป็นขอ้มูลให้แก่บริษทัประกนัชีวิต ไปพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ ปรับปรุงการให้บริการ  และวางแผนกลยทุธ์ให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัได ้
 สมมตฐิานของการวจิยั 

 สมมติฐ านที่  1 ปั จ จัยท างด้านประชากร  ได้แ ก่  เ พศ  อ ายุ   ร ะดับก าร ศึกษา 
สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐ านที่  2 ปั จ จัยท างด้านประชากร  ได้แ ก่  เ พศ  อ ายุ   ร ะดับก าร ศึกษา 
สถานภาพ  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์มกัถูกใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนการตลาดอนัเป็นท่ีนิยมของนกัการตลาดเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการสงัเกต เพราะ
มีความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้โดยตรงท าให้สามารถเห็นถึงความตอ้งการต่างๆ ของลูกคา้รวมทั้งช่วย
เพ่ิมความสะดวกในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพ อาชีพ รายได ้
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  อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2545) กล่าวไวว้่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ 
วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อนกัการตลาด
เพราะเก่ียวพนักับ อุปสงค์ (Demand) ในตวัผลิตภณัฑ์ทั้งหลาย  ถ้าประชากรศาสตร์เกิดการ
เปล่ียนแปลงจะมีผลท าให้เกิดของตลาดใหม่ ๆ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี อายุ 
เพศ วงจรครอบครัว การศึกษา และรายได  ้
 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 Holbrook (ชูชยั  สมิทธิไกร, 2562, หนา้ 1-2) กล่าวว่าการบริโภคนบัว่าเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์
ทุกคนกระท าเป็นประจ าทุกวนั นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีเกิดมาจนกระทั้งวนัสุดทา้ยของชีวิต  และเกิดข้ึน
ตลอดยี่สิบส่ีชัว่โมงของการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั   
 ปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
 ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบด้วย ปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก  กล่าวโดยสงัเขป ปัจจยัทั้งสองคือปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยภายใน  หรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
ได้แก่ ปัจจัยดงัต่อไปน้ี 1. การรับรู้ 2.การเรียนรู้ 3.ความต้องการและแรงจูงใจ 4.บุคลิกภาพ  
5.ทศันคติ 6.ค่านิยมและวิถีชีวิต  
 ปัจจยัภายนอก คือสภาพแวดลอ้มภายนอกตวัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 1. ครอบครัว 2. กลุ่มอา้งอิง 3.วฒันธรรม 4. ชั้นทางสงัคม  

   โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  Koltler (1994) สามารถอธิบายไดด้้วย โมเดลพฤติกรรม
ผู้บ ริ โภค   เ ป็นระบบ ท่ี เ กิ ด ข้ึนจ าก ส่ิ ง เ ร้ า  ห รื อ ส่ิ งกระ ตุ้น (Stimulus)  ใ ห้ เ กิ ดคว าม
ต้องการ   (Need)  ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือมีอิทธิพลอิทธิพลท าให้เกิดการตอบสนอง
(Buyer’s response)หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถเรียกว่า
โมเดลท่ีใช้อธิบายระบบน้ีได้อีกลกัษณะว่า  S-R Theory ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคญั ได้แก่  
1. สภาพแวดลอ้ม (The Environment) 2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (The Buyer’s Black Box)  
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อในดา้นต่าง ๆ (The Buyer’s Buying Decision)  

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวั
แปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือ
ตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประ
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สมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมา
มีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคัญทาง
การตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็น
ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ดงัน้ี 
การทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 ลกัขณาภรณ์ ชนะสงคราม (2559) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาต รีท่ีก าลังศึกษาอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test, One-Way 

ANOVA และ Regression Analysis  ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 

คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย รายไดต่้อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกช าระเบ้ียประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยร์ายปี และเลือกทุนประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์

จ านวน 100,001-200,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยโ์ดย

ภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด 7 ดา้น 

คือ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นกระบวนการและด้านส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้นการเลือก

ช าระเบ้ียประกนั แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องนกัศึกษา

ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 
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 ณฐิัยา  ภทัรกิจจานุรักษ ์(2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค รวมทั้ง ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจดงักล่าว ทั้งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น อีกทั้งยงัศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่บริษทัประกนัชีวิตไปใช้

ในการพฒันา ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียดของ ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตให้ตรงกบัความ

ต้องการของลูกค้าในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป ทั้งน้ี ประชากรท่ีท าการศึกษา 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีไดซ้ื้อประกนัชีวิต อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีมีการจ่าย

เบ้ียประกนัแบบต่ออายดุว้ย และเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยท า

การส ารวจและเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามจ านวน 402 ชุด ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ (1)ปัจจยัดา้นบุคคลและกระบวนการ 

(2)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา (3)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

และ(4)ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับปัจจยัดา้น ประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ เลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม เพศ อาย ุอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั 

 นฏัฐภคั  ผลาชิค (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบ
สะสมทรัพยผ์่านช่องทางธนาคารกรุงไทย  ภายในส านกังานเขตปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผล ต่อการตัด สินใจ ซ้ือ  ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ผ่ านช่องทาง
ธนาคารกรุงไทย ภายในส านักงานเขตปทุมธานี โดยศึกษาถึงปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยั
ทางดา้นสังคมและปัจจยัทางดา้นการตลาด ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติเชิงอนุมาน คือแบบจ าลองโลจิท  ผล
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การศึกษา พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ 
เพศ อายุ สถานภาพและระดบัการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน มีอายุไม่
เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได ้เฉล่ีย
ต่อเดือนอยูท่ี่ 40,001 – 50,000 บาท และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (2) ปัจจยัทางดา้น สงัคม 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย มี
ความส าคญั ระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 1.157 และมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยมากข้ึนเป็น 3.181 เท่า (3) ปัจจยั
ทางด้านการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดและดา้นผลผลิตและคุณภาพ โดยทุกส่วนมีระดบัความส าคญัในระดบัการตดัสินใจ 
มาก มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผา่นช่องทางธนาคารกรุงไทย อยา่งมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วธีิการด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1. กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส าหรับประชากร (Population) ในงานวิจยัฉบบัน้ี คือ ผูท่ี้เคย
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใช้สูตรการค านวณของ Cochran ในกรณีท่ีไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 385 
ตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยผูวิ้จยัตั้งเป้าหมายในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิม
เป็น 400 ตวัอยา่ง เพ่ือป้องกนัความ ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้น 
ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยั 

1.ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และความคิดเห็นต่อปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บน Google form ซ่ึงผูวิ้จยั
สร้างข้ึนจากกระบวนการศึกษา หาความรู้จากขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 
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สถานภาพ อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนั
ชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) และการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยในส่วน
ท่ี 3 ของค าถามนั้น ผูท้  าการวิจยัไดมี้การแบ่งระดบัการให้คะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด =5  
เห็นดว้ยมาก=4  เห็นดว้ยปานกลาง=3  เห็นดว้ยนอ้ย=2  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด=1 คะแนน 
 ในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน ผูวิ้จยัจะใชห้ลกัการแบ่งช่วงแบบอนัตรภาคชั้นจะมีค่า
เท่ากบั 0.8 โดยสามารถแปลค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 ระดบัความเห็นมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20
ระดบัความเห็นมาก ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 ระดบัความเห็นปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 ระดบั
ความเห็นนอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 ระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด  
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) มาให้คะแนนผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่านนั้นมีค่า IOC 
เท่ากบั 0.99 แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงคส์ามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

   2. การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ท าการ
ทดสอบ (Pre-Test) โดยท าการประเมินความเ ท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.860 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือไดแ้ละสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยท า
แบบสอบออนไลน์ ผา่นทาง Google Form และขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม
ไว้แล้ว เช่น หนังสือ บทความ ทฤษฎี งานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม  
การวเิคราะห์ข้อมูล  
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน  
พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิต ความคิดเห็น (ทศันคติ) ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ของกลุ่มประชากร โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั การวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ ดงัน้ี วิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครแยกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์โดยใชส้ถิติ Chi-square วิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ โดย
ใชส้ถิติ t-test และศึกษาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบว่า ปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลถึงการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ หาก
พบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชวิ้ธีของ LSD 
สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือประกนัชีวิต  มี
สัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ
เพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.3 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 65 ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และมีรายได้อยู่
ในช่วง 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดว้่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ซ้ือประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือรูปแบบชั่ว

ระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 21.2 และรูปแบบตลอดชีพ คิดเป็นร้อยละ 16.5 ซ่ึงผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ

กรมธรรม ์จ านวน 1 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาซ้ือกรมธรรม ์จ านวน 2 ฉบบั คิดเป็นร้อย

ละ 23.5  มีบริษทัท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประกนัชีวิตส่วนใหญ่ คือ   บริษทั เอไอเอ (AIA) คิดเป็นร้อย

ละ 38 รองลงมาคือบริษทักรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 17.8 โดยมีวงเงินเอา

ประกันชีวิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี  100,000-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาวงเงินเอา

ประกันชีวิตอยู่ท่ี   500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีระยะเวลาคุ ้มครองของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต คือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

22.5 มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือประกนัชีวิตส่วนใหญ่เพ่ือออมเงิน/ส ารองเงินให้ครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 42.8 รองลงมาเพ่ือลดความเส่ียง คิดเป็นร้อยละ 30.3 และตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพล
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มากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือครอบครัวเป็นบุคคลท่ี

มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 37.0 

3. ผลการศึกษาปัจจยั ที ่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อประกนัชีวิตของผูบ้ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแตกต่างกนั  

โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

และความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น เรียง

ตามล าดับความส าคัญมากท่ีสุดไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา(X̅  =4.28, SD =0.760) และด้าน

กระบวนการ(X̅  =4.28, SD =0.738)  ด้านบุคคล(X̅  =4.26, SD =0.792)   ด้านผลิตภณัฑ์(X̅  = 

4.17, SD =0.823) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(X̅  =4.17, SD =0.809)   ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ(X̅  =3.98, SD =0.881)  และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด(X̅  =3.72, SD =1.035)  มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร    ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นต่างๆ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในดา้นส่งเสริมทางการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั  ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นกระบวนการแตกต่างกนั  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 
อภปิรายผลการวจิยั 

 1. ผลการศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือประกนัชีวิต  มี
สดัส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
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ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได้
อยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบันฏัฐภคั ผลาชิค (2560) ท่ีลกัษณะประชากรของ
การวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  และประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดว้่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ซ้ือประกนัชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์ ซ่ึงผูบ้ริโภคนิยมซ้ือกรมธรรม์ จ านวน 1 ฉบบั มี

บริษทัท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประกันชีวิตส่วนใหญ่ คือ   บริษทั เอไอเอ (AIA) โดยมีวงเงินเอา

ประกันชีวิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี  100,000-500,000 บาทสอดคล้องกับอรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ (2558) 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ ธนาคารธนชาต ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีผู ้ซ้ือประกันชีวิตในวงเงินเอาประกันภัยคือ 100,000 – 500,000 บาท เช่นกัน มี

ระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิต คือ 11-15 ปี คิด มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือประกนั

ชีวิตส่วนใหญ่เพ่ือออมเงิน/ส ารองเงินให้ครอบครัว และตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดใน

การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต สอดคลอ้งกบัอรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ ธนาคารธนชาต ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี และสอดคลอ้งกบั

ประดิษฐ์เพชร  แซ่ตั้ง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีซ้ือ

ประกันเพ่ือใช้เป็นเงินส ารองให้กับครอบครัวในอนาคต   และตนเองเป็นผูท่ี้มีอิธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

3. ผลการศึกษาปัจจยั ที ่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อประกนัชีวิตของผูบ้ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัอรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การซ้ือประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ ธนาคารธนชาต ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี สอดคลอ้ง

กบัพสัวี  ไข่มุก (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของขา้ราชการครู ใน

สังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบัลกัขณาภรณ์ ชนะสงคราม 
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(2559) ศึกษาการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กล่าว

ว่าเพศต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัอรุโณทยั 

ยวงวิภกัด์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ ธนาคารธนชาต 

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบว่า อาย ุและระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนั 

โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

และความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น เรียง

ตามล าดบัความส าคญัมากท่ีสุดไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นราคาและดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล  ดา้น

ผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบัณฐิัยา  ภทัรกิจจานุรักษ ์(2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิต

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านบุคคลและกระบวนการส่งผลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภค  

สอดคลอ้งกบัประดิษฐเ์พชร  แซ่ตั้ง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีกล่าวว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการส่งผลมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต

ของผูบ้ริโภค  และสอดคลอ้งกบัอรุโณทยั ยวงวิภกัด์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิต กรณีศึกษาลูกคา้ ธนาคารธนชาต ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นนั้นมีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตดว้ยเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่น าผลวจิยัไปใช้ 
จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูท่ี้มีความสนใจดา้นธุรกิจประกนัชีวิตไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ก าลงัจะเขา้

มาประกอบธุรกิจหรือผูท่ี้อยูใ่นสายงานน้ีอยู่แลว้นั้น สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน
ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดโ้ดย 
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1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล โดยมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจท่ีกลุ่มลูกคา้เพศหญิง ท่ีมีอายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็นหลกัและควรเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 20,001-40,000 และประกอบ
อาชีพพนกังานเอกชน เน่ืองจากมีศกัยภาพในการซ้ือประกนัชีวิต 

2. ดา้นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิต ควรมุ่งเนน้ในกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือประกนั
ชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย ์ โดยมีวงเงินเอาประกนัชีวิตอยูท่ี่  100,000-500,000 บาท โดยพฒันา
ผลิตภณัฑใ์ห้มีเง่ือนไขท่ีหลายหลากครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด 

3. ดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทาง
การตลาดควรเน้นพฒันากลยทุธ์ในดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล  ดา้นผลิตภณัฑ์และ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เรียงตามล าดบั เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าการวจิยัคร้ังต่อไป 
            การ วิ จัย ในค ร้ั ง น้ีผู ้ วิ จัยจ ากัดขอบ เขตการ ศึกษา เฉพาะผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปหากมีการศึกษาครอบคลุมจงัหวดัอ่ืนๆ ก็จะช่วย
ให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

     ควรมีการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเพ่ือให้สามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทาง
ตลาดให้ครอบคลุมทุกดา้น 
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