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บทคัดย�อ 

             การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาอิทธิพลท่ีส�งผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย�ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได�แก� ป�จจัยส�วนบุคคล อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� 

การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ ผลตอบแทน ความเส่ียงและการวางแผนเกษียณอายุ โดยใช�กลุ�มตัวอย�าง คือ 

ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 4 ป� พ.ศ.2562 ซ่ึงเป�นผู�อยู�ในวัย

ทำงาน (อายุ 15 ป�ข้ึนไป) ท่ีมีงานทำ จำนวน 400 คน โดยใช�แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล สถิติท่ี

ใช�ในการวิเคราะห� ได�แก� การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ ค�าเฉล่ีย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช�สถิติ

การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�วนใหญ�เป�นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป� สถานภาพ

สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า มีรายได�ต�อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน อิทธิพลด�านส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก  (��=3.95) เม่ือพิจารณารายด�าน 

พบว�าด�านท่ีมีค�าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า (��=4.13) อิทธิพลด�านการรับรู�ความ

ม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (��=3.96) อิทธิพลด�านการรับรู�ความเส่ียง โดยภาพรวมอยู�ในระดับ

มาก (��=4.09) อิทธิพลด�านการรับรู�ผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (��=4.14) อิทธิพลด�านการรับรู�ด�านการ

วางแผน เก ษี ยณ อายุ  โดยภ าพรวมอ ยู� ใน ระ ดั บมาก  (��=4.17)  และ ความ ต้ั งใจใน การออมผ� าน
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กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก 

(��=3.98)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และรายได�

ต�อเดือน ต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� โดยภาพรวมต�างกันอย�างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า 

อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer และจากอิทธิพลของกลุ�มทางตรง อิทธิพลการรับรู�ความม่ันคง

ทางด�านเศรษฐกิจ อิทธิพลการรับรู�ผลตอบแทน อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียง และอิทธิพลการรับรู�ด�านการวางแผน

เกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

คำสำคัญ: ความต้ังใจในการออม ประกันแบบสะสมทรัพย� 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the Influence affecting saving intention through 

Endowment Life Insurance Policy of working age people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province factors 

include Demographic factors, Influencing of Social media, Perceived economic security, Perceived 

returns Perceived risk and Perceived retirement planning.  The 400 sample were drawn from working-

age people (15 years of age and over) in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Classified by gender and 

labor status in the fourth quarter of 2019. 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-age people in Phra Nakhon Si Ayutthaya of the 

respondents were female, 31-40 years old, marital, received bachelor's degree or equivalent, received 

monthly income of 20,001 – 30,000 bath and company employee. Influencing of social media were at 

high level (��=3.95). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were the 

advertising by the company or product owner (��=4.13). Perceived economic security were at high 

level (��=3.96). Perceived risk was at high level (��= 4.09). Perceived returns were at high level (��= 

4.14). Perceived retirement planning was at high level (��= 4.17). Saving intention through Endowment 

Life Insurance Policy of working- age people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was rated at a high 

level (��= 3.98). 

 The results of hypothesis test show that (1) the working- age people in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province with different sex, education and income and career had different overall saving 

intention through Endowment Life Insurance Policy. (2) Influencing of social media, advertising by 

company or product owner, direct-influencer, macro-influencer had effect saving intention through 

Endowment Life Insurance Policy of working- age people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province at 

statistical significance of 0.05 levels. (3) Perceived economic security, returns, risk and retirement 
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planning had effect saving intention through Endowment Life Insurance Policy of working- age people 

in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province at statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword: Money Saving intention, Savings life insurance 

บทนำ 

          การดำเนินชีวิตในป�จจุบันน้ันมีความไม�แน�นอน เหตุการณ� ท่ีไม�คาดคิดอาจเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา ดังเช�น

สถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรน�าสายพันธุ�ใหม� 2019 หรือ COVID-19 เป�นสถานการณ�ท่ีไม�มีใครคาดคิดมา

ก�อนว�าจะเกิดข้ึน ไม�ได�แค�สร�างความวิตกกังวลด�านสุขภาพร�างกายเท�าน้ัน แต�มีผลกระทบต�อเน่ืองไปยังสุขภาพทาง

การเงินด�วย ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศท่ียังชะลอตัว เศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีซบเซา ภาคธุรกิจได�รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงคร้ังน้ี ทำให�ผลประกอบการลดลง มีการปลดพนักงานออกเป�นจำนวนมาก ประชาชนมีความรู�สึกชีวิตมีความ

เส่ียงมากข้ึน ชีวิตไม�ม่ันคงเหมือนแต�ก�อน ทำให�หลายท�านต�องเร่ิมคิดทบทวน ควบคุมและระมัดระวังการใช�จ�ายให�มากข้ึน 

มองเห็นความสำคัญของการออมเงินและการมีเงินสำรองไว�เผ่ือสถานการณ�ฉุกเฉินในอนาคต เงินออมถือเป�นแหล�งเงินทุน

ท่ีสำคัญต�อภาคการธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศระบบเศรษฐกิจจะมีความย่ังยืนได�ข้ึนอยู�กับเงินออม

ของประชาชน การทำประกันเพ่ือออมเงินอาจเป�นอีกทางเลือกท่ีดีกว�าการเลือกออมเงินด�วยตัวเอง "ประกันชีวิต" ไม�ใช�มี

ความสำคัญแค�เร่ืองการประกันความเส่ียงหรือ การลดหย�อนภาษี เท�าน้ัน แต�ยังมีประโยชน�อีกหลายประการ ซ่ึงหน่ึงใน

น้ันคือประโยชน�ด�านการออมเงิน จากความแตกต�างกันอย�างชัดเจนในรูปแบบของการออม ส�งผลให�เกิดการแข�งขันกัน

อย�างรุนแรงในระหว�างธุรกิจรับประกันชีวิตด�วยกันโดยต�างฝ�ายต�างเร�งปรับเปล่ียนกลยุทธ�ทางการตลาดมาใช�ส่ือโฆษณา

บนสังคมออนไลน�แทนการตลาดแบบเดิม เพ่ือให�กระบวนการส่ือสารส�งต�อถึงผู�บริโภคได�อย�างรวดเร็วและครบถ�วน สร�าง

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค�าได�อย�างรวดเร็วข้ึน  

จากเหตุผลและอุปสรรคในการออมเงินตามท่ีกล�าวมาผู�ท่ีอยู�ในวัยทำงานหากมีความต้ังใจท่ีจะออมเงินจึงต�อง

เพ่ิมการรับรู�ในป�จจัยหลายด�านซ่ึงประกอบด�วย ความรู�ความเข�าในรูปแบบการออมเงิน ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของตน

ในระดับครัวเรือน แผนการทางการเงินในอนาคตหลังเกษียณอายุ ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการออมในแต�ละ

รูปแบบรวมถึงการเป�ดรับข�อมูลข�าวสารท่ีเป�นประโยชน�ต�อการตัดสินใจเลือกออมเงินผ�านการโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน�

จากพฤติกรรมการใช�ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยมุ�งเน�นถึงการจัดการทางการเงินให�ได�รับประโยชน�สูงสุดผ�านการออมเงิน  

ดังน้ันผู�วิจัยเห็นความสำคัญของป�ญหาและมีความสนใจเก่ียวกับการบริหารทางการเงินผ�านการออมเงินท่ีเป�น

มากกว�าการออมเงิน โดยจะทำการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�าน

เศรษฐกิจ ผลตอบแทน ความเส่ียงและการวางแผนเกษียณอายุ ส�งผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือนำข�อมูล ไปประกอบการวางแผนการออมรวมถึง

บริษัทท่ีรับทำประกันชีวิตสามารถนำข�อมูล ไปพัฒนากลยุทธ�ทางการตลาดในการส่ือสารให�ลูกค�าทราบข�อมูลรายละเอียด

ของผลิตภัณฑ�เพ่ือกระตุ�นให�เกิดความต้ังใจออมเงินเพ่ิมข้ึน  

วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดพระ

นครศรีพระอยุธยา 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคนวัยทำงานท่ีมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล 
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 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�ความเส่ียง 

การรับรู�ผลตอบแทน การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ ท่ีมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ขอบเขตงานวิจัย 

         การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตการวิจัย โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาดังต�อไปน้ี 

 1.ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศและสถานภาพ

แรงงาน ไตรมาส 4 ป� พ.ศ.2562 ซ่ึงเป�นผู�อยู�ในวัยทำงาน (อายุ 15 ป�ข้ึนไป) ท่ีมีงานทำ จำนวน 244,000 คน (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2562) ใช�วิธีการกำหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�สูตรของ 

Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และกำหนดค�าความคลาดเคล่ือนเท�ากับ 5% ได�จำนวนกลุ�มตัวอย�างท้ังส้ิน 

400 คน    

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ป�จจัยส�วนบุคคล อิทธิพลส่ือโฆษณา

บนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ ผลตอบแทน ความเส่ียงและการวางแผนเกษียณอายุ ตัวแปร

ตาม คือ ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ป�จจัยส�วนบุคคลต�างกัน มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต�างกัน  

 สมมติฐานท่ี 2 อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 สมมติฐานท่ี 4 อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียงมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานท่ี 5 อิทธิพลการรับรู�ผลตอบแทนมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานท่ี 6 อิทธิพลการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

 1. ทำให�ทราบถึงอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคม การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�ความเส่ียง การรับรู�

ผลตอบแทน การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ ส�งผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเป�นประโยชน�ต�อบริษัทท่ีรับประกันชีวิตในการนำข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยในคร้ังน้ีไปปรับปรุงกลยุทธ�ทาง

การตลาดเพ่ือกระตุ�นการตัดสินใจของลูกค�าในการซ้ือประกัน 

แนวคิดและทฤษฎ ี
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1.แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาบนสังคมออนไลน�  

 Kaplan and Haenlein (2010) ได�ให�ความหมาย ส่ือสังคมออนไลน�ว�า เป�นกลุ�มของโปรแกรมบนเครือข�าย

อินเตอร�เน็ตท่ีถูกสร�างข้ึนบนพ้ืนฐานของความคิด และเทคโนโลยีของเว็บไซต� 2.0 อนุญาตให�มีการสร�าง และแลกเปล่ียน

ในกลุ�มคนท่ีใช�โปรแกรมน้ัน ข�อดีของการใช�ส่ือสังคมออนไลน� คือ ช�วยเป�นส่ือกลางในการส่ือสารระหว�างสินค�า และ

ผู�บริโภค เป�นวิธีการท่ีใช�เวลาน�อย และประหยัดค�าใช�จ�าย 

2.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู� 

 Schiffman and Kanuk (1991) การรับรู� คือ กระบวนการท่ีแต�ละคนมีการเลือก การประมวลผลและการ

ตีความเก่ียวกับตัวกระตุ�นออกมา ให�ความหมายและได�ภาพของโลกท่ีมีเน้ือหา สำหรับเสรี วงษ�มณฑา (2542) กล�าวว�า 

การรับรู�หมายถึง การรับรู�ท่ีมนุษย�เลือกท่ีจะรับรู� สรุปการรับรู� ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสัมผัส เพ่ือท่ีจะสร�างภาพในสมองให�ภาพน้ัน

เป�นภาพท่ีมีความหมาย      

3.แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตมนุษย� 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� (2548) ได�ให�ความหมายของความม่ันคงของมนุษย� ไว�ว�า 

การท่ีประชาชนได�รับหลักประกันด�านสิทธิ ความปลอดภัยการตอบสนองต�อความจำเป�นพ้ืนฐานสามารถดำรงชีวิตใน

สังคมได�อย�างมีศักด์ิศรี ไม�ประสบความยากจน ไม�ส้ินหวัง มีความสุข ตลอดจนได�รับโอกาสท่ีเท�าเทียมกันในการพัฒนา

ศักยภาพ 

4.แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 Martin and Camarero (2008) กล�าวว�าการรับรู�ความเส่ียงในการซ้ือสินค�าหรือใช�บริการ ของลูกค�าน้ันข้ึนอยู�

กับการรักษาความปลอดภัยโดยการเก็บข�อมูลส�วนตัวของลูกค�ามีความเหมาะหรือไม�หากมีการนำเสนอข�อมูลขององค�กร

และข�อมูลสินค�าหรือบริการครบถ�วนก็จะทำให�เกิดการรับรู�ความเส่ียงในระดับท่ีต่ำจากความหมายข�างต�นจึงสามารถสรุป

ความหมายได�ว�าการรับรู�ความเส่ียงเป�นการรับรู�ถึงความไม�แน�นอนในด�านของความปลอดภัยของข�อมูลส�วนตัวซ่ึงมี

ผลกระทบต�อความไม�พึงพอใจ และการตัดสินใจไม�ซ้ือสินค�าและบริการจากการได�รับรู�ความเส่ียงน้ัน 

5.แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 

การออมเงินเพ่ือไว�ใช�จ�ายในอนาคต หากต�องการให�เงินออมน้ันงอกเงยเร็วข้ึนต�องนำเงินออมท่ีเก็บสะสมไว�ไป

ลงทุนให�เกิดผลประโยชน�สูงข้ึน และเพ่ิมความม่ังค่ังของบุคคลให�มากย่ิงข้ึน (รัชนีกร วงศ�จันทร�, 2553) 

Jiranyakul (2011) กล�าวได�ว�าบุคคลจะเส่ียงเลือกธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน เม่ือเล็งเห็นผลตอบแทนท่ี

คาดหวังสูงเพียง พอท่ีจะสามารถชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนได� ในขณะท่ีผู�ท่ีไม�กล�าเส่ียงก็จะเลือกธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง

ต่ำ แม�จะให�ผลตอบแทนต่ำก็ตาม ดังน้ันจึงสามารถสรุปได�ว�าความเส่ียงสูง (High Risk) ผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูง (High 

Expected Return) ความเส่ียงต่ำ (Low Risk) ผลตอบแทนท่ีคาดหวังต่ำ (Low Expected Return)  

6.แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณอาย ุ 

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได�ให�ความหมายว�า การเกษียณอายุ คือ การท่ีต�องออกจากการทำงานซ่ึงทำให�

รายได�ท่ีได�รับประจำวันหายไปในขณะท่ีรายจ�ายยังคงมีและการเกษียณอายุไม�สามารถกำหนดช�วงอายุได�แต�ข้ึนอยู�กับการ

พิจารณาของบริษัทหรือหน�วยงานต�าง ๆอาจมีกรณียกเว�นในเร่ืองของความสามารถในการทำงานซ่ึงหากทำงานดีและมี

ประสิทธิภาพจะได�รับการยืดอายุในการเกษียณอายุเป�นกรณีพิเศษ 

7.แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจ  
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 ทฤษฎีการกระทำท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action หรือ TRA) ถูกนำเสนอโดย Fishbein and  

Ajzen (1975) โดยทฤษฎีน้ีได�อธิบายความสัมพันธ�ของความเช่ือและทัศนคติท่ีมีผลต�อการแสดงพฤติกรรม โดยได�กล�าวว�า 

บุคคลโดยปกติจะมีเหตุผลและใช�ข�อมูลท่ีมีประโยชน�ประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย�างเป�นระบบก�อน

แสดงออกมาเป�นพฤติกรรม ดังน้ันพฤติกรรมใด  ๆท่ีแสดงออกน้ัน เรียกว�า พฤติกรรมความต้ังใจหรือความต้ังใจในการ

กระทำพฤติกรรม (Behavioral- intention) ซ่ึงสามารถทำนายได�จากการวัดความเช่ือ(Belief) ทัศนคติ (Attitudes) และ

ความต้ังใจกระทำ (Intention) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

          การศึกษาน้ีเป�นการวิจัยแบบไม�ทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี

เป�นไปตามธรรมชาติ โดยไม�มีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป�นการเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนาม แบบวิจัย

ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป�นการเก็บข�อมูลในช�วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช�เคร่ืองมือ

การวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมข�อมูล และนำไปไปวิเคราะห�ข�อมูลด�วยวิธีการวิเคราะห�

ทางสถิติ  

2. ประชากรที่ใช�ในการวิจัย          

 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศและสถานภาพ ท่ีมี

งานทำจำนวน 244,000 คน โดยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบสะดวก (Convenient Sampling) จากสูตรการคำนวณกลุ�ม

ตัวอย�างแบบไม�ทราบจำนวนประชากร โดยการเป�ดตารางหาขนาดกลุ�มตัวอย�างของ Yamane (1973) ค�าความคลาด 5% 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ได�ขนาดของกลุ�มตัวอย�างจำนวน 400 คน 

3. เครื่องมือใช�ในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู�วิจัยได�ใช�แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย แบบสอบถามน้ันเป�นเคร่ืองมือหลักท่ี

นำมาเก็บรวบรวมข�อมูล โดยทางผู�วิจัยก็ได�มีการศึกษาหาความรู� ค�นคว�าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต�าง  ๆ

เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือท่ีจะนำความรู�ท่ีได�มาน้ันไปกำหนดกรอบแนวความคิดของ

งานวิจัยท่ีผู�วิจัยศึกษา ซ่ึงแสดงให�เห็นตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง โดยตัวแปรท่ีได�มาน้ันจะช�วยพัฒนาการสร�างแบบสอบถามใน

การเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีกำหนด โดยแบบสอบถามจะแบ�งออกเป�น 7 ส�วนดังต�อไปน้ี 

 ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับป�จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม เป�นคำถามเก่ียวข�องกับลักษณะป�จจัย

ส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ มีคำถามท้ังหมด 6 ข�อ 

 ส�วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นคำถามท่ีเก่ียวข�องกับอิทธิพลส่ือโฆษณา

บนสังคมออนไลน� ซ่ึงประกอบด�วย การโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro 

influencer อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro influencer และอิทธิพลของกลุ�มทางตรง มีจำนวนข�อคำถาม

ท้ังหมด 15 ข�อ           

 ส�วนท่ี 3  ข�อมูลเก่ียวกับการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ  มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นคำถามท่ีเก่ียวข�องกับอิทธิพลการรับรู�

ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ มีจำนวนข�อคำถามท้ังหมด 8 ข�อ  
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 ส�วนท่ี 4 ข�อมูลการรับรู�ความเส่ียง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของ

คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป�นคำถามท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�ความเส่ียง มีจำนวนข�อคำถามท้ังหมด 5 ข�อ 

           ส�วนท่ี 5 ข�อมูลเก่ียวกับการรับรู�ผลตอบแทน มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นคำถามท่ีเก่ียวกับข�อมูลการรับรู�ผลตอบแทน มีจำนวนข�อคำถาม

ท้ังหมด 10 ข�อ 

ส�วนท่ี 6 ข�อมูลเก่ียวกับการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นคำถามท่ีเก่ียวกับข�อมูลการรับรู�ด�านการ

วางแผนเกษียณอายุ มีจำนวนข�อคำถามท้ังหมด 6 ข�อ 

ส�วนท่ี 7 ข�อมูลเก่ียวกับความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นคำถามท่ีเก่ียวกับความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคน

วัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนข�อคำถามท้ังหมด 5 ข�อ  

4. การสร�างเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีได�มีการสร�างเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย โดยผู�วิจัยได�มีการนำแบบสอบถามมาใช�เป�นเคร่ืองมือใน

การวิจัย ซ่ึงการสร�างเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย สามารถสรุปเป�นข้ันตอนได�ดังน้ี  

 1. การศึกษาค�นคว�าข�อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปรความต้ังใจในการออมผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�  

 2. นิยามศัพท�เฉพาะของตัวแปรตาม ทำข้ึนเพ่ือทำให�ความหมายของตัวแปรต�าง  ๆ

 3. นำนิยามศัพท�เฉพาะท่ีได�มาสร�างเป�นข�อคำถามท่ีมีความครอบคลุม และสัมพันธ�กับนิยามศัพท�ของตัวแปร

ท้ังหมด  

 4. จัดทำร�างแบบสอบถาม  

 5. ผู�วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได�สร�างข้ึนให�อาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาว�าแบบสอบถามมี

การใช�ภาษาและลักษณะของข�อความเหมาะสมกับกลุ�มตัวอย�างท่ีจะดำเนินการวิจัย 

5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

     1. ผู�วิจัยดำเนินการการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน�าเช่ือถือ ก�อนนำแบบสอบถามไป

ดำเนินการวิจัยใช�งานจริง โดยนำร�างแบบสอบถามให�อาจารย�ท่ีปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใช�ภาษาใน

แบบสอบถาม เพ่ือความครอบคลุมเน้ือหาท่ีต�องการศึกษา โดยใช�วิธีการวัดความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด�านเน้ือหาการวิจัย รวมไปถึงใช�ภาษาท่ีถูกต�องเหมาะสมหรือไม� ซ่ึงผู�วิจัยจะ

นำคำแนะนำของอาจารย�ท่ีปรึกษามาปรับปรุงแก�ไขแบบสอบถาม ก�อนนำไปใช�งานจริง  

 2. ผู�วิจัยได�มีการจัดทำแบบสอบถามให�กลุ�มตัวอย�างท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกับกลุ�มตัวอย�างท่ีทางผู�วิจัยใช�ในการ

วิเคราะห�ข�อมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพ่ือทำการตรวจสอบหาค�าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช�วิธีการหาค�า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน�ภาพรวม 0.918 แสดงเป�นราย

ด�าน ดังน้ี การโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า 0.903 อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer 0.876 

อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro influencer 0.855 และอิทธิพลของกลุ�มทางตรง 0.803 การรับรู�ความม่ันคง

ทางด�านเศรษฐกิจภาพรวม 0.909 การรับรู�ความเส่ียงภาพรวม 0.866 การรับรู�ผลตอบแทนภาพรวม 0.939 การรับรู�ด�าน
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การวางแผนเกษียณอายุภาพรวม 0.861 ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัย

ทำงานภาพรวม 0.921  

3. เม่ือผู�วิจัยนำข�อบกพร�องมาปรับปรุง แก�ไข โดยขอคำปรึกษาและผ�านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารย�ท่ีปรึกษาอีกคร้ัง จนได�เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ� ไปสอบถามกลุ�มตัวอย�างตามท่ี

ได�กำหนดไว�ในงานวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมข�อมูล   

 ผู�วิจัยได�นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�ท่ีผ�านการแก�ไขและผ�านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษามา

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน� เพ่ือทำการเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีกำหนด จำนวน 400 คน ซ่ึงหลังจาก

เก็บรวบรวมข�อมูลครบจะดำเนินการในข้ันตอนต�อไป คือ การนำข�อมูลท่ีได�มาไปวิเคราะห�คำนวณผลโดยผ�าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS   

7. เทคนิคการวิเคราะห�ข�อมูล  

          เม่ือผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามเรียบร�อยแล�ว ผู�วิจัยได�นำข�อมูลท่ีได�มาทำการประมวลผลด�วยการ

วิเคราะห�ข�อมูล ดังต�อไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลดังน้ี  

           1.1 ใช�ค�าร�อยละ (Percentage) และค�าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ�ม คือ

ป�จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ   

           1.2 ใช�ค�าเฉล่ีย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ได�แก� ส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�ความเส่ียง การรับรู�

ผลตอบแทน การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ และความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�

ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลดังน้ี  

 2.1 ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศ ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

 2.2 ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลด�วย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต�างจะนำไปสู�การเปรียบเทียบรายคู� โดยใช�วิธีของ 

Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�

ความเส่ียง การรับรู�ผลตอบแทน การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ ท่ีมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะใช�การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองอิทธิพลท่ีส�งผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลการวิจัยได�ดังต�อไปน้ี 
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 ผลการวิเคราะห�ป�จจัยส�วนบุคคลของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�วนใหญ�เป�นเพศหญิง มีอายุ 

31-40 ป� สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า มีรายได�ต�อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

 ผลการวิเคราะห�อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� การรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�ความเส่ียง 

การรับรู�ผลตอบแทน การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณ ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม อยู�ใน

ระดับความสำคัญมาก เม่ือพิจารณารายด�าน พบว�า ทุกด�านอยู�ในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังน้ี การโฆษณา

โดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro influencer อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ 

Macro influencer และอิทธิพลของกลุ�มทางตรง  

 ผลการวิเคราะห�ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม อยู�ในระดับความสำคัญมาก  

 ผลการเปรียบเทียบความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ สามารถสรุปการวิจัย ได�

ดังน้ี คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุและสถานภาพต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�โดยภาพรวมไม�ต�างกัน และคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศ ระดับ

การศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�โดย

ภาพรวมต�างกัน 

 ผลการวิเคราะห�อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า ด�านอิทธิพล

ของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer และด�านอิทธิพลของกลุ�มทางตรง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�วนด�านอิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงใน

ฝ�นแบบ Micro influencer ไม�มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงาน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห�อิทธิพลการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ การรับรู�ความเส่ียง การรับรู�ผลตอบแทน และ

การรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัย

ทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะห�ระดับความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ประดิษฐ�เพชร แซ�ต้ัง (2558) ได�

ศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีระดับการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ท่ีกำลังประเมินอยู�ในระดับ

มาก  

 2. ผลการศึกษาความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามป�จจัยบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ 

สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 2.1 คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศและอาชีพต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออมผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� โดยภาพรวม ต�างกัน แสดงว�าเพศมีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�
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ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� ซ่ึงสอดคล�องกับวิจัยของ ธนโชค กาญจนนันทวงศ� (2561) ท่ีได�ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อการ

เลือกออมเงินผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว�าเพศและอาชีพมี

ผลต�อการเลือกออมเงินผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� เม่ือเทียบกับการเลือกออมเงินผ�านบัญชีเงินฝาก

ประจำอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       

 2.2 คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระดับการศึกษาและรายได�ต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออม

ผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� โดยภาพรวมต�างกัน แสดงว�าระดับการศึกษามีผลต�อความต้ังใจในการออม

ผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคล�องกับวิจัยของ ณัฐิยา 

ภัทรกิจจานุรักษ� (2560) ท่ีได�ศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู�บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว�า ระดับการศึกษาท่ี แตกต�างกันมีผลต�อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู�บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต�างกันอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ปทิตตา จำปาเต็ม และ

บุญญรัตน�  สัมพันธ�วัฒนชัย (2562) ท่ีศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ GEN Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว�า ป�จจัยส�วนบุคคล ด�าน ระดับการศึกษาและรายได� ท่ีแตกต�างกันมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน

ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และยังสอดคล�องกับวิจัยของ ศิวัช 

กรุณาเพ็ญ (2560) ได�ศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการออมและพฤติกรรมการออมของคน Gen Y พบว�า ระดับรายได�ต�อ

เดือนมี ความสัมพันธ�กับการจัดสรรเงินออม ขนาดของเงินออม สัดส�วนเงินออมต�อรายได�ต�อเดือน ป�จจัยท่ีใช�พิจารณา

รูปแบบการออม และวัตถุประสงค�การออม อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.3 คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุและสถานภาพต�างกัน ทำให�ความต้ังใจในการออมผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� โดยภาพรวมไม�ต�างกัน แสดงว�าอายุไม�มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� ดังน้ัน ไม�ว�าอายุเท�าไรมีความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย� 

โดยภาพรวมท่ีคล�ายคลึงกัน ซ่ึงสอดคล�องกับวิจัยของ ประดิษฐ�เพชร แซ�ต้ัง (2558) ท่ีศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการ

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว�า อายุและ

สถานภาพท่ีแตกต�างกันไม�มีผลต�อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของผู�บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

 3. ผลการศึกษาอิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 3.1 อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า มีผลต�อความต้ังใจในการ

ออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมีความเห็นว�า คน

วัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญต�ออิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านการโฆษณาโดยบริษัท

หรือเจ�าของสินค�า ในระดับมาก มีความเห็นว�า เน่ืองจากการโฆษณาออนไลน� เป�นช�องทางการส่ือสารท่ีถูกนำมาเป�น

เคร่ืองมือในการดำเนินธุรกิจ อีกท้ังโฆษณาออนไลน�มีการเติบโตอย�างต�อเน่ืองและรวดเร็ว ทำให�ธุรกิจต�าง ๆ เกิดการ

แข�งขันทางการตลาดท่ีรุนแรงส�งผลให�ผู�ประกอบการจำเป�นต�องพัฒนารูปแบบการโฆษณาออนไลน� เพ่ือให�สามารถเข�าถึง

กลุ�มลูกค�าเป�าหมายได�อย�างรวดเร็ว มีความทันสมัย และตรงกับความคิดเห็นของผู�บริโภคให�ได�มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับ

งานวิจัยของ สาวิตรี ศรีวิมลศิร (2559) ได�ศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�และอิทธิพลเชิงบวกต�อทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมี

ต�อโฆษณาออนไลน�ในเขตคลองเตยและบางบอนในกรุงเทพมหานคร พบว�าป�จจัยความรู�เก่ียวกับพฤติกรรมการโฆษณา

ออนไลน� มีความสัมพันธ�ในเชิงบวกต�อทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต�อโฆษณาออนไลน� อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01   
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3.2 อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านอิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer มีผลต�อ

ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมี

ความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญต�ออิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�าน

อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer ในระดับมาก มีความเห็นว�า หากสินค�าในโฆษณาเป�นสินค�าท่ี

ผู�บริโภคไม�รู�จักมาก�อน การทำโฆษณาแฝงโดยใช�บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะทำให�ผู�บริโภครู�จักสินค�าน้ัน แต�หากเป�นสินค�าท่ีเป�น

ท่ีรู�จักอยู�แล�ว จะทำให�ผู�บริโภคเกิดความสนใจมากข้ึน เสมือนเป�นการตอกย้ำ กระตุ�นให�เกิดการอยากลองและอาจนำไปสู�

การตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ลดาอำไพ ก้ิมแก�ว (2560) ทำการศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจ

ซ้ือของผู�บริโภคจากส่ือโฆษณาประเภทวีดีโอผ�านผู�มีอิทธิพลบนสังคมออนไลน�โดยพบว�า กลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro 

Influencer ส�งผลเชิงบวกต�อความต้ังใจซ้ือสินค�าอย�างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล�องกับงานของ ชัญญาภรณ� 

แสงตะโก (2560) ท่ีทำการศึกษาอิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงต�อการตัดสินใจซ้ือสินค�า High Involvement ประเภทรถยนต�น่ัง

ส�วนบุคคล โดยพบว�า Macro-Influencer มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจซ้ือท่ีระดับสร�างความน�าเช่ือถือ  ตามกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค  

3.3 อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านอิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro influencer ไม�มีผลต�อ

ความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมี

ความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญต�ออิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�าน

อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro influencer ในระดับมาก จากการเข�าถึงแหล�งข�อมูลท่ีเป�น Micro Influencer 

เช�น ครอบครัว เพ่ือน คนรู�จักท่ีมีความรู� หรือรีวิวจากผู�ใช�จริงบนช�องทางออนไลน� ต้ังแต�ข้ันตอนการหาข�อมูลก�อนการ

ตัดสินใจซ้ือ แต�ไม�ทราบว�าแหล�งข�อมูลเหล�าน้ีเป�น Micro-Influencer ในขณะท่ีความต้ังใจในการออมมีมากในอิทธิพลจาก 

Macro Influencer ซ่ึงเป�นการส่ือสารในวงกว�างและรับรู�มาก�อนหน�าน้ีแล�ว ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ลดาอำไพ ก้ิม

แก�ว (2560) ทำการศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคจากส่ือโฆษณาประเภทวีดีโอผ�านผู�มีอิทธิพลบน

สังคมออนไลน�โดยพบว�า กลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Micro Influencer ไม�มีผลเชิงบวกต�อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคจากส่ือ

โฆษณาประเภทวีดีโอผ�านผู�มีอิทธิพลบนสังคมออนไลน� อย�างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 และยังสอดคล�องกับ ชัญญาภรณ� 

แสงตะโก (2560) ท่ีทำการศึกษาอิทธิพลของ Micro-Influencer ต�อการตัดสินใจซ้ือสินค�า High Involvement ประเภท

รถยนต�น่ังส�วนบุคคล โดยพบว�า Micro-Influencer จะมีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงทัศนคติต�อแบรนด�หรือ สินค�าน้ันใน

ระดับสร�างความพึงพอใจ (Preference) ตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคเท�าน้ันแต�ยังไม�ตัดสินใจซ้ือ  

 3.4 อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านอิทธิพลของกลุ�มทางตรง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมีความเห็นว�า คนวัยทำงาน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให�ความสำคัญต�ออิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน� ด�านอิทธิพลของกลุ�มทางตรง ในระดับ

มาก มีความเห็นว�า บุคคลท่ีมีเก่ียวข�องกันทางตรง ได�แก� ครอบครัว กลุ�มเพ่ือนฝูง เพ่ือนร�วมงาน จะสามารถเป�นแรงจูงใจ 

และทำให�บุคคลท่ีใกล�ชิดเกิดแนวโน�มท่ีจะคล�อยตามหรือมีพฤติกรรมตาม โดยการส่ือสารเก่ียวกับสินค�าไปจากลุ�มทางตรง

ไปกลุ�มผู�บริโภคส�งผลไปในทางบวกดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน โดยสรุปได�ว�า กลุ�มน้ีจะมีการรับชมในกลุ�มวิดีโอออนไลน�ท่ี

คล�ายคลึงกันเช่ือคำแนะนำจากกลุ�มทางตรงมากกว�ากลุ�มทางอ�อม และจะมีการปรึกษาก�อนท่ีจะมีการซ้ือสินค�าหรือ

บริการก�อนทุกคร้ัง โดยส่ิงเหล�าน้ีจะเป�นตัวกระตุ�นให�เกิดความต้ังใจซ้ือสินค�ามากข้ึนซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ลดา

อำไพ ก้ิมแก�ว (2560) ทำการศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคจากส่ือโฆษณาประเภทวีดีโอผ�านผู�มี
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อิทธิพลบนสังคมออนไลน�โดยพบว�า อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงทางตรงในผู�รับชมวิดีโอออนไลน�ส�งผลเชิงบวกต�อความต้ังใจ

จะซ้ือสินค�า อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4. ผลการศึกษาอิทธิพลการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 อิทธิพลการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู� วิจัยมีความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญต�อการรับรู�ความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจ ในระดับมาก มีความเห็นว�าความม่ันคงของ

มนุษย�ทางด�านเศรษฐกิจอยู�ในข้ันความต�องการความปลอดภัย และความม่ันคงให�กับตนเองและครอบครัวและเพ่ือสนอง

ความต�องการความม่ันคงและปลอดภัยได�แก� การประกันชีวิตแบบสะสมโดยมองถึงความปลอดภัยในกรณีเจ็บป�วยฉุกเฉิน

จะได�รับค�าชดเชยและกรณีครบกำหนดสัญญาก็จะได�รับเงินคืนพร�อมดอกเบ้ีย ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ชิศากัญญ� 

เล�าซู (2558) ทำการศึกษาวิถีชีวิตกับการประกันชีวิตของคนไทยโดยพบว�า การประกันชีวิตมีความสัมพันธ�กับความ

ต�องการความม่ันคงในชีวิตทางด�านเศรษฐกิจและความม่ันคงในชีวิตทางด�านสุขภาพอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

5. อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคน

วัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัย

ทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมีความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญต�อ

การรับรู�ความเส่ียง ในระดับมาก มีความเห็นว�าสรุปได�ว�าจากการศึกษาการรับรู�ความเส่ียง เป�นสภาวะท่ีผู�บริโภคมี

ความรู�สึกหรือเช่ือว�ามีความเส่ียงในการซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตหากตัดสินใจผิดพลาดจึงชะลอการตัดสินใจและศึกษาหา

ข�อมูลเง่ือนไขความคุ�มครองหากข�อมูลท่ีได�รับถูกนำเสนออย�างครบถ�วนก็จะทำให�เกิดการรับรู�ความเส่ียงในระดับท่ีต่ำจะ

ส�งผลต�อความต้ังใจซ้ือประกันชีวิต ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ อาภัสรา ปุงคานนท� (2559) ทำการศึกษาการรับรู�ความ

เส่ียง ความไว�วางใจ และแนวโน�มการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม�ประกันชีวิตผ�านช�องทางการตลาดทางธนาคารของผู�บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยพบว�า การรับรู�ความเส่ียงในภาพรวม ประกอบด�วย ด�านหน�าท่ี ด�านการเงิน ด�านสังคม ด�าน

จิตใจ และด�านเวลามีความสัมพันธ�กับแนวโน�มจะซ้ือกรมธรรม� และแนวโน�มการแนะนำบุคคลท่ีท�านรู�จักมาซ้ือกรมธรรม�

ประกันชีวิตผ�านช�องทางการตลาดทางธนาคาร ในทิศทางตรงกันข�ามอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 6. อิทธิพลการรับรู�ผลตอบแทน มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของ

คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได�ดังน้ี 

 อิทธิพลการรับรู�ผลตอบแทน มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคน

วัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมีความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�ความสำคัญ

ต�อการรับรู�ผลตอบแทน ในระดับมาก มีความเห็นว�าหากต�องการให�เงินออมน้ันงอกเงยเร็วข้ึนก็ต�องนำเงิน ออมท่ีเก็บ

สะสมไว�ไปลงทุนให�เกิดผลประโยชน�สูงข้ึน และเพ่ิมความม่ังค่ังของบุคคลให�มากย่ิงข้ึนซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ    

ปทิตตา จำปาเต็ม และบุญญรัตน� สัมพันธ�วัฒนชัย (2562) ศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ GEN Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว�าผลตอบแทน มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย�างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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7. อิทธิพลการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได�ดังน้ี 

อิทธิพลการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย�ของคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู�วิจัยมีความเห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�

ความสำคัญต�อการรับรู�ผลตอบแทน ในระดับมาก มีความเห็นว�าสรุปการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ ต�องมีความ

ตระหนักรับรู�โดยคำนึงถึงป�จจัยต�าง  ๆอย�างรอบด�านเป�นส่ิงสำคัญท่ีจะช�วยให�บุคคลสามารถวางแผนเกษียณอายุได�อย�าง

มีประสิทธิภาพ สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได�อย�างท่ีต�องการ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) 

ทำการศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการออมและพฤติกรรมการออมของคน Gen Y โดยพบว�า จากผลการวิจัยพบว�าระดับ

ความตระหนักรับรู�เก่ียวกับการวางแผนเกษียณอายุมีผลต�อการออม อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ข�อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข�อเสนอแนะในการวิจัย เพ่ือเป�นประโยชน�ต�อบริษัทท่ีรับประกันชีวิตในการนำข�อมูลท่ี

ได�จากการวิจัยในคร้ังน้ีไปปรับปรุงกลยุทธ�ทางการตลาดเพ่ือกระตุ�นการตัดสินใจของลูกค�าในการซ้ือประกัน ดังต�อไปน้ี 

ป�จจัยส�วนบุคคล 

 1. ป�จจัยส�วนบุคคลด�านเพศ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว�า คนวัย

ทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน และอาชีพ ต�างกัน มีผลต�อความต้ังใจในการ

ออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�โดยภาพรวมต�างกัน ดังน้ัน เพศหญิงเป�นกลุ�มท่ีเลือกออมเงินผ�าน

กรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�น�อยกว�าเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ส�งผลต�อการทำอาชีพท่ี

มีความม่ันคงและส�งผลต�อรายได�ต�อเดือนท่ีสูงข้ึน ทำให�มีกำลังในการบริโภคใช�จ�ายหรือเก็บออม ดังน้ัน บริษัทประกัน

ชีวิตควรส�งเสริม และออกแบบผลิตภัณฑ�ให�ตอบสนองต�อผู�ออมท่ีเป�นเพศหญิงให�มากข้ึน เน่ืองจากสถิติการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรเพศหญิงท่ีมากกว�าเพศชายอย�างเห็นได�ชัด และในอนาคตเพศหญิงจะมีอายุยืนข้ึนกว�าเดิม และมีการศึกษาท่ีดี

หน�าท่ีการงานท่ีม่ันคง ส�งผลให�รายได�สูงข้ึน บริษัทประกันจึงควรมีการให�ข�อมูลถึงรูปแบบประกันท่ีเหมาะสมต�อการใช�

ชีวิตและตอบโจทย�สำหรับผู�มุ�งหวังท่ีคาดว�าจะสามารถออมเงินโดยการซ้ือประกันแบบสะสมทรัพย�เพ่ือนำไปลดหย�อน

ภาษี และออมเพ่ือรับผลตอบแทนท่ีสูงกว�าการเก็บออมเงินแบบฝากธนาคาร 

 2. ป�จจัยส�วนบุคคลด�านอายุและด�านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว�า คนวัยทำงานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท่ีมีอายุและสถานภาพต�างกัน มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�

โดยภาพรวมไม�ต�างกัน ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิตควรส�งเสริมให�ความรู� และออกแบบผลิตภัณฑ�ให�ตอบสนองต�อความ

ต�องการของแต�ละช�วงอายุต�าง  ๆสำหรับผู�ท่ีมีสถานภาพต�างกันอาจมีวัตถุประสงค�ในการซ้ือประกันชีวิตท่ีแตกต�างกัน 

เช�น ผู�ท่ีโสด รวมท้ังผู�ท่ีหย�าร�าง อาจวางแผนทางการเงิน เพ่ือให�ตนมีเงินใช�ในช�วงปลายของชีวิต ส�วนผู�ท่ีสมรสแล�วอาจซ้ือ

ประกันชีวิต เพ่ือป�องกันความเส่ียงในกรณีท่ีเกิดเหตุไม�คาดฝ�น ท้ังน้ีเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะส�งผลกระทบไปต�อคู�สมรส หรือ

บุตร อย�างไรก็ตามผู�ซ้ือในสถานภาพต�าง  ๆน้ัน ล�วนแล�วแต�มีความสนใจและเล็งเห็นถึงผลประโยชน�ในทำประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย�ท่ีเหมือนกัน  

อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคมออนไลน�  

 1. ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว�า อิทธิพลส่ือโฆษณาบนสังคม

ออนไลน� ด�านการโฆษณาโดยบริษัทหรือเจ�าของสินค�า อิทธิพลของกลุ�มอ�างอิงในฝ�นแบบ Macro influencer ด�าน

อิทธิพลของกลุ�มทางตรง มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานใน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิตควรให�ความสำคัญเป�นอย�างมาก ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ�

ผลิตภัณฑ�ของบริษัท เพ่ือทำให�ผู�บริโภครับรู�ได�ชัดเจนว�าเน้ือหาท่ีได�จากวิดีโอเกิดจากบริษัทเป�นผู�สร�างข้ึน โฆษณาท่ีถูกใจ

ผู�บริโภค มีอิทธิพลโดยตรงกับความรู�สึกท่ีผู�บริโภคมีต�อแบรนด�และความต้ังใจจะท่ีจะออมเงินผ�านรูปแบบการทำประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย�  

อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียง การรับรู�ผลตอบแทน และการรับรู�ด�านการวางแผนเกษียณอายุ 

 จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว�า อิทธิพลการรับรู�ความเส่ียง อิทธิพลการรับรู�ผลตอบแทน อิทธิพลการรับรู�ด�าน

การวางแผนเกษียณอายุ มีผลต�อความต้ังใจในการออมผ�านกรมธรรม�ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย�ของคนวัยทำงานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ัน บริษัทประกันควรให�ความสำคัญด�านรับรู�ความเส่ียง การรับรู�ผลตอบแทน การรับรู�ด�าน

การวางแผนเกษียณอายุ เป�นอย�างมาก ธุรกิจประกันชีวิตจำเป�นอย�างย่ิงท่ีต�องสร�างความไว�วางใจท้ังในด�านภาพลักษณ�

และด�านบริการขององค�กร จะทำให�เกิดความจงรักภักดีการมาใช�บริการซ้ำ และเกิดการบอกต�อ บริษัทประกันชีวิตควร

พัฒนาสินค�าและบริการเพ่ือลดป�จจัยความเส่ียง รวมท้ังสามารถตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคได�อย�างเหมาะสม

ควรมีการทบทวนนโยบายการจ�ายเงินป�นผล หรือดอกเบ้ีย เพ่ือสร�างแรงจูงใจของระยะเวลาการสร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�

ท่ีสนใจจะออมเงินหรือลงทุน ภาครัฐต�องมีการส�งเสริมให�ภาคบุคคลมีการออมและการลงทุนเพ่ือเกษียณอายุในสัดส�วนท่ี

มากข้ึน ควรออกนโยบายส�งเสริมให�มีการออม  

ข�อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต�อไป 

 1.การวิจัยคร้ังต�อไปสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับป�จจัยส�วนบุคคลท่ียังไม�ได�นำมาศึกษาในคร้ังน้ี เช�น ค�าใช�จ�าย 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว และหน้ีสินเป�นต�น 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเฉพาะคนวัยทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท�าน้ัน ในการวิจัยคร้ังต�อไป 

ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให�กว�างและครอบคลุมมากข้ึน เช�น พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดภาคกลางเพ่ือส�งเสริมให�เกิดการ

ตระหนักรู�ถึงความสำคัญของการออม เพ่ือความม่ันคงในชีวิต 
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