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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผู้บริโภควยัท างานในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO PURCHASE LIFE INSURANCE 
POLICY OF CONSUMERS IN BANGKOK AREA 

  ณฐักมล ศานติมงคลวทิย ์1   ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้า อิสระค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์  (1)  เพื่ อ ศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรวยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การใช้การ
ทดสอบสมมติฐาน T-test และ F-test) และ การวิเคราะห์ MRA (Multiple Regression 
Analysis) ในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 
มีอายุระหวา่ง  31 - 35 ปี ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 66.25 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 65.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 88.00 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 45.00  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการระบุเง่ือนไขข้อยกเวน้ความคุ้มครองอย่างละเอียด ถูกต้อง
ครบถว้นในกรมธรรมม์ากท่ีสุด ตามมาดว้ย ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมีความ
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บตามมาดว้ย ดา้นช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกบัการขาย
ผา่นตวัแทนประกนัชีวติโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ี
ถูกตอ้งและชดัเจน ดา้นบุคลากรเก่ียวกบัพนกังานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผน
ประกนัชีวิต ส าหรับให้บริการหลงัการขายมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการและการให้บริการ
เก่ียวกบับริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเร็วมากท่ีสุด และด้านลกัษณะทางกายภาพ/การ
น าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คง  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบั
การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมากท่ีสุด ดา้นความภกัดีต่อสินคา้
เก่ียวกบัความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ า และดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบั
ความรู้สึกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพ ไม่มีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือกรมธรรม์ประกัน ชีวิตของผู ้บ ริ โภควัยท า ง านในเขตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครแตก ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริม
ทางการตลาด บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  และกระบวนการ/ การให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
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           ABSTRACT 
The objective of independent study is studied the factors that influencing the 

decision to purchase Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area, as well as to 
study the factors of marketing mix that influences the decision to purchase Life Insurance 
Policy of consumers in Bangkok area.  To study the relationship between the other 
factors as product image, brand loyalty and trust that influencing the decision to purchase 
Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. 

The research was done through the survey research method by handling the 
questionnaires to 400 consumers in Bangkok area for data collecting.  The computer 
program was used in analyzing and evaluating all the data.  The data was analyzed in 
term of statistic, analysis, described frequency, percentage, mean, and standard deviation, 
T-test, F-test, ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The results of this study showed that the majority of gender 70.70 percent were 
female, aged 40.00 percent were aged between 31-35 years, marriage status 66.25 
percent were single, education   65.75 percent were bachelor’s degree level, occupations 
88.00 percent were employees and monthly income 45.0 percent were in range of 
10,001-20,000 baht. 

The opinions on the marketing mix indicate its trust to the product in part of 
indicating detail of exclusion in the insurance policy.  The price is trusted in the 
reasonable price when compared with policy benefit.  The place is trusted in buying in 
for life insurance agency license.  The promotion is trusted in accurate sale elastrator. 
The people are trusted on customer service that had good knowledge of life insurance 
policy for after sales services.  The process and service is trusted on excellent and prompt 
after sales services process. The physical evidence/presentation is trusted on company’s 
financial status.  

The opinion on the brand awareness is trusted on the service.  The loyalty is 
trusted on the re-purchase of the new life insurance policy.  The trusted is trusted on the 
felling that the life insurance policy is useful and valuable.  The most important part for 
decision making of buying life insurance policy is coming from price factor. 

The testing result found gender, age, marriage status, education and monthly 
income except occupation is not effect to the decision to purchase Life Insurance Policy 
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of consumers in Bangkok area.  The marketing mix testing result found product, 
promotion, people and physical except price, place and process/service is effect to the 
decision to purchase Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. The other 
factors brand awareness, brand loyalty and trusted is effect to the decision to purchase 
Life Insurance Policy of consumers in Bangkok area. 
KEYWORDS : DECISION, LIFE INSURANCE 
 
บทน า 

ระบบการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ียอมรับกนัทัว่โลก ซ่ึงสังคมทุกสังคม
ต่างอาศยัคุณประโยชน์ของการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือการสร้างหลกัประกนัความมัน่คง
ในชีวิตและทรัพยสิ์นให้กบัสมาชิกของสังคม  โดยการประกนัชีวิตช่วยสร้างหลกัประกนั
ความมัน่คงและความอุ่นใจต่อความสามารถในการหารายไดข้องบุคคลและครอบครัว ซ่ึง
ความสามารถในการหารายไดน้ั้นอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีทุก
คนจะตอ้งเผชิญ ในขณะเดียวกนัการท่ีบุคคลอาจจะมีชีวิตท่ียืนยาวหลงัวยัเกษียณจากการ
ท างานและไม่สามารถสร้างรายไดแ้ต่ยงัคงตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพก็อาจจะเป็น
ปัญหาดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายในดา้นสาธารณสุขและการดูแลผูเ้กษียณอายุก็มี
จ  านวนเพิ่มสูงข้ึน ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
สวสัดิการและการสงเคราะห์ประชาชน รัฐบาลของทุกประเทศจึงพยายามลดภาระดว้ยการ
ส่งเสริมการออมระดบัครัวเรือนท่ีมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้โดยกระตุน้ให้ประชาชนในทุก
ช่วงวยัมีการออมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ พนัธบตัรรัฐบาลและอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งการ
ออมเพื่อวยัชราภาพเพื่อสร้างความมัน่คงทางรายไดด้งักล่าวสามารถสร้างไดด้ว้ยระบบการ
ประกนัชีวติท่ีใหท้ั้งความคุม้ครองและการออม  

ประกนัภยัยงัถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งมัน่คงให้กบัระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน  ซ่ึงในปัจจุบนัคนไทยยงัคงใช้ประโยชน์จากการประกนัภยัน้อยมากเม่ือ
เทียบกับต่างประเทศ  โดยจากการวดัขนาดความส าคญัของธุรกิจประกันภยัในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศหรือสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทั้งระบบต่อผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศปี 2552 คิดเป็นอตัราส่วนเพียงร้อยละ 25.37 เท่านั้น   

จากตวัเลขขา้งตน้ รวมถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ท่ีมีความรู้และให้ความ
สนใจในเร่ืองของการออมเงิน ท าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาใส่ใจกบัการออมเงินเพื่อมีเงินไว้
จบัจ่ายใช้สอยยามเกษียณ รวมถึงมองหาช่องทางใหม่ ๆ ในการออมเงินแทนการฝาก
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ธนาคาร ซ่ึงการซ้ือประกนัชีวิตถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ท่ีไดท้ั้งการออมเงินและคุม้ครองความเส่ียง  รวมถึงนโยบายการส่งเสริมดา้นภาษี
จากภาครัฐท่ีระบุให้บุคคลธรรมดาผูมี้เงินไดส้ามารถน าเบ้ียประกนัชีวิตมาลดหย่อนภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภาษี  จากปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เห็น
ไดว้่าบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจด้านประกนัชีวิตต่างก็มีการน ากลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ มาเพื่อ
ส่งเสริมการขยายตวัของธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาตวัแผนประกนัต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือแผนประกนัท่ี
มีความคุม้ครองและช าระเบ้ียประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง  รวมถึงไดมี้การเพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายให้มีความหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน จากการขาย
ผา่นช่องทางตวัแทนประกนัชีวิต หรือนายหน้าประกนัชีวิต  ท่ีตอ้งมีการนดัให้ไปน าเสนอ
ท่ีบา้นหรือท่ีท างาน มาเป็นการน าเสนอแบบตรงการขายผ่านพนักงานขายประกนัทาง
โทรศพัท ์ ซ่ึงลูกคา้สามารถรับฟังแบบประกนัและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางโทรศพัทโ์ดย
ท่ีพนกังานอ านวยความสะดวกให้โดยการขอขอ้มูลและบนัทึกเสียงของขอ้มูลต่าง ๆ แลว้
น าไปออกกรมธรรม์ไดเ้ลยไม่ตอ้งเสียเวลาในการกรอกใบสมคัร  การขายผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร โดยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตให้กับ
ผูบ้ริโภค  โดยท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริษทั แบบประกันท่ีมีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ  นอกจากน้ียงัมีการโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติทางโทรศพัทไ์ด ้

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  เป็นศูนยก์ลางธุรกิจและการคา้
ท่ีส าคญัท่ีสุด มีผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงวยัท างานและมีความพร้อมท่ีจะวางแผนทางการเงิน
เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นยามสูงวยั  การศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จะเป็นการช่วยให้บริษทัประกนัชีวิตน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันา
สินคา้รวมถึงการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึง
ผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางหรือประโยชน์ต่อบริษัทประกันชีวิตในการพฒันาการ
ใหบ้ริการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
เพื่อท่ีจะไดรั้บทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันา
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ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ก าหนดราคา ปรับช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย
ใหมี้ประสิทธิภาพและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการและการใหบ้ริการ และลกัษณะทาง
กายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การให้บริการหลงัการขาย ภาพลกัษณ์ต่อผลิตภณัฑ์ และ
ความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ีครอบคลุมในส่วนของปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และ ความไวว้างใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกท าการศึกษาในพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของธุรกิจของประเทศไทย โดยเลือกท าการศึกษาเขต
พื้นท่ีในกรุงเทพมหานครจ านวน  5 เขตพื้นท่ีจาก 50 เขตพื้นท่ี ประกอบดว้ย เขตสาทร เขต
ปทุมวนั เขตพระนคร เขตวฒันา และเขตบางรัก   
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม 
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยระยะเวลาทั้งหมดในการท าการวจิยัน้ีรวมประมาณ 4 เดือน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูป้ระกอบธุกิจ
ประกนัชีวติส าหรับพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูป้ระกอบธุกิจประกันชีวิตน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ปัจจยัอ่ืนๆ    ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ ้
ประกอบธุกิจประกนัชีวิตในการวางแผนงานและด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 4. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูป้ระกอบธุกิจประกนัชีวิตส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์กรมธรรม์
ประกันชีวิต ก าหนดราคา ปรับช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
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            ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีความแตกต่างกัน
ออกไปในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และ ระดบัการศึกษา ซ่ึง
ในท่ีน้ีหมายถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับงานวจิยัน้ี 
 2. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการและการให้บริการ 
ซ่ึงใชร้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายของงานวจิยัน้ี 
 3. ภาพลกัษณ์สินคา้ หมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ  คุณประโยชน์ 
ความเช่ือ และคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
- บุคลากร 
- กระบวนการ/การใหบ้ริการ 
- ลกัษณะทางกายภาพ/การ

น าเสนอ 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
- ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- ความไวว้างใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผูบ้ริโภค เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 4. ความภกัดีต่อสินคา้ หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้  
ร้านค้า ผูผ้ลิต การบริการและอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการ
สนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้หรือบริการ 
รวมถึงการซ้ือสินคา้ซ ้ า ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 5. ความไวว้างใจ  หมายถึง สภาพของอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหรือของกลุ่ม
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีมีความเช่ือมัน่ต่ออีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าจะด าเนินการ ปฏิบติั 
หรือแสดงออกในทิศทางท่ีตนเองคาดหวงั ไม่ท าความเส่ือเสียหรือเสียหายใหเ้กิดข้ึน 
 6. การตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง  ขั้นตอนทั้ง 4 ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ประกอบดว้ยการรับรู้หรือตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การ
ประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 7. กรมธรรม์ประกนัภยั หมายถึง เอกสารท่ีแสดงขอ้ตกลงเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
สัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ย รายละเอียดต่างๆ อนัเป็นเง่ือนไขและขอ้ตกลงระหว่างผู ้
เอาประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยั 
 8. บริษทัประกนัชีวิต หมายถึง บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชน ท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติ และรวมถึงสาขาของบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการประกนัชีวติในประเทศไทย 
 9. การประกนัชีวติ คือการชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากความตาย 
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ  โดยบริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุ
ไวใ้นแก่ผูอ้าประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 10. ประกนัชีวิตประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) คือ การประกนัชีวิตท่ี
มีจ  านวนเงินเอาประกนัภยัค่อนขา้งสูง เหมาะส าหรับผูมี้รายไดป้านกลาง หรือสูงโดยทัว่ไป
ก าหนดช าระเบ้ียประกันภัยเป็นรายปี รายหกเดือน หรือรายสามเดือน การพิจารณา
รับประกนัชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนเงิน
เอาประกนัภยัและอายเุป็นส าคญั 
 11. แบบชัว่ระยะเวลา (Term Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่จะ
จ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้กับผูรั้บประโยชน์ ถ้าหากผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี สัญญาประกนัชีวิตแบบน้ีมีลกัษณะเป็น
การให้ความคุม้ครองภยัจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพยร์วมอยู่ดว้ย 
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จึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสัญญาประกนัอคัคีภยั เม่ือครบก าหนดสัญญาแลว้จึงไม่มีมูลค่าใด 
ๆ คืนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 12. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือการประกนัชีวิตท่ีบริษทัตกลงวา่
จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต แต่ถา้หาก
มีชีวิตอยู่จนถึง 80, 90 หรือ 99 ปี (ตามเง่ือนไขของแต่ละบริษทั) บริษทัก็จะจ่ายเงินตาม
จ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
 13. แบบสะสมทรัพย ์(Endowment Insurance) คือ การประกนัชีวิตท่ีบริษทั ตก
ลงว่าจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้ห้แก่ผูรั้บประโยชน์ ถ้าหากผูเ้อาประกันภยัเสียชีวิต
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือจ่ายเงินให้แก่ผูเ้อาประกันภยั ถ้าหากมีชีวิตอยู่ในวนัท่ี
สัญญาครบก าหนด 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์
พฤติกรรมของบุคคลมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 

1. เพศ   
มีงานวจิยัท่ีพิสูจน์วา่ คุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชาย และเพศหญิงท่ีต่างกนั 

ส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบัชมภาพยนตร์โทรทศัน์
ของเด็กวยัรุ่น พบวา่เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็ก
วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ชายและ
หญิงมีการส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

2. อาย ุ  
การจะสอนผูท่ี้อายุต่างกันให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนั ยิ่งมีอายุมากกวา่ท่ีจะสอนให้เช่ือฟัง ให้เปล่ียนทศันคติ
และเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยัโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิสและ
ดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้  าการวิจยัและให้ผลสรุปวา่การชกัจูงจิตใจหรือโน้มนา้ว
จิตใจของคน จะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน อายุยงัมีความสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ือ

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ba.cmu.ac.th%2F&ei=L2p3TPvTGsyHcYneqYAG&usg=AFQjCNFj8LnoSFEEVWTgmqXonVCs_HcktQ
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อีกดว้ย เช่น ภาษาท่ีใชใ้นวยัต่างกนั ก็ยงัมีความต่างกนั โดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะ
พบในคนหนุ่มสาว สูงกวา่ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

3. การศึกษา   
การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของการส่ือสารของผูรั้บ

สาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการ
ส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกั
เปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้ เช้ือชาติ ตลอดจนภูมิ

หลงัของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงาน
หลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมของคน 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุง เทพมหานครประสบความส าเ ร็จ จึงอาศัยแนวคิดทางด้าน
ประชากรศาสตร์มาเป็นส่วนช่วยในการก าหนดคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีท าการศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler, Philip (อา้งถึงในศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) หรือ 7Ps ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
ประกอบดว้ย 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)  เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย์
ได้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้
และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
 ดา้นราคา  (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการ
ใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
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 ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
 ดา้นบุคคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั
เป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ี
ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ มีความคิดริเ ร่ิม  มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 ดา้นกระบวนการ และการให้บริการ (Process and Service) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation)
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ี
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า  (2544) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer loyalty) หมายถึง ความ
เก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซ ้ าๆ  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความไว้ใจ 

Kotler, Philip (1994) ได้กล่าวถึงความไวว้างใจ (trust) เก่ียวกบัธุรกิจการ
ให้บริการว่าการบริการเป็นกิจกรรม หรือการกระท าท่ีผูใ้ห้บริการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ
ขณะท่ีกระบวนการบริการเกิดข้ึน ผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการจึงไม่สามารถทราบล่วงหนา้ไดว้่า
จะไดรั้บการปฏิบติัเช่นใดจนกว่ากิจกรรมการให้บริการจะเกิดข้ึน การตดัสินใจซ้ือบริการ
จึงจ าเป็นตอ้งข้ึนอยูก่บัการไวว้างใจ ซ่ึงต่างจากการซ้ือสินคา้ทัว่ไป ท่ีผูบ้ริโภคสามารถหยิบ
จบัตรวจดูสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือได ้การบริการท าไดเ้พียงการไดใ้ห้ค  าอธิบายส่ิงท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บ การรับประกนัคุณภาพ หรือการอา้งอิงประสบการณ์ท่ีผูอ่ื้นไดเ้คยใชบ้ริการ
มาแลว้ 
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ศิริรัตน์ ศิริวรรณและธาดา บุญเกิด (2552)  แนวความคิดส าคญัประการหน่ึงท่ีเป็น
รากฐานของความส าเร็จในการเป็นผูน้ าท่ีย ัง่ยืน คือ การสร้างความไวว้างใจให้เกิดใน
องคก์รค าวา่ Trust หรือความไวว้างใจ มีความหมายท่ีลึกซ้ึงและยิ่งใหญ่ ความไวว้างใจเป็น
ส่ิงท่ีทรงพลงั และสร้างผลกระทบอย่างมากมายในเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน 
หากสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานใดท างานร่วมกันในบรรยากาศของความเช่ือมัน่ 
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การปฏิบติังานย่อมด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน ไม่ตอ้งคอยวิตก
กงัวลว่า จะมีการแทงขา้งหลงั หรือให้ร้ายกนัลบัหลงั การท างานย่อมเป็นไปอย่างสอด
ประสานร่วมมือกนั สมาชิกในทีมกลา้ท่ีจะแสดงออก หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่ง
เปิดกวา้ง แมว้่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึน ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกนัแกไ้ขปัญหา
จนส าเร็จลุล่วงไปได ้
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นพินดา หาญจริง (2549) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูท่ี้อยู่ในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประวติัความเป็นมาและลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย และศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูท่ี้อยู่ในวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้อยูใ่นวยัท างานใน 10 เขต
ท่ีมีคนท างานมากท่ีสุด รวม 400 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 30,000 บาท มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้านผลิตภณัฑ์กับปัจจยัความ
มัน่คงและฐานะทางการเงินของบริษทัประกนัชีวิต ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นการจ่ายเงินปัน
ผล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัปัจจยัความน่าเช่ือถือของตวัแทน และดา้นการส่งเสริม
การตลาดกบัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

ศนัสนีย ์ รวีวงศ์อโนทยั (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระหวา่งอายุ 35-49 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกในครอบครัว เกินคร่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน และผูไ้ม่ซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 34 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกในครอบครัว มีการศึกษาระดบั ต ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน / 
ลูกจา้ง และเกินคร่ึงมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศันสนีย์%20%20รวีวงศ์อโนทัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ บทบาทในครอบครัว การศึกษาอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตดา้นตวัแทนประกนัชีวิตและดา้นบริษทัประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่รายไดต่้อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้นบริษทัประกนัชีวิตไม่แตกต่างกนัแต่มีความคิดเห็นดา้น
ตวัแทนประกนัชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ช่ืนสุข พวัตระกูลทรัพย ์(2553) ไดศึ้กษาการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิต
ของบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้
ย่านสีลม เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการของตวัแทน
ประกันชีวิตและเพื่อเปรียบเทียบการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ของ บริษัท 
อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้ย่านสีลม 
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการประกนัชีวิตเอ ไอ 
เอ จ านวน 191 ตวัอยา่ง   

ผลการศึกษา พบว่า การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนั
อินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง   ผลการ
เปรียบเทียบการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่น
แนลแอสชวัรันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) ในทศันะของลูกคา้จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบวา่ 
ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันะ
การให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัว
รันส์ จ  ากดั (เอ ไอ เอ) แตกต่างกนั 

พนิดา พุฒหม่ืน (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
400 รายผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วน
ใหญ่ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และทุกส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไวเ้ป็นกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างาน ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์เป็นตน้ไป โดยไม่จ  ากดั เพศ 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส มีบทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ
ซ้ือ จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามและมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ จ านวน 7 ขอ้ 

1. เพศเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
2. อายเุป็นค าถามแบบมาตราอตัราส่วน (Ratio scale) 
3. สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
4. ระดบัการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
5. อาชีพเป็นค าถามแบบมาตราเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
6. รายไดเ้ป็นค าถามแบบมาตราอตัราส่วน (Ratio scale) 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 
7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัด้านบุคคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการและการให้บริการ  
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 38 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 
12 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค าตอบ 
(Rating Scale Question) ระดบัความคิดเห็นจาก 0-10 จ านวน 6 ขอ้ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 มีอายุระหวา่ง  
31 - 35 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 265 คน คิดร้อย
ละ 66.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 เป็น  
 2. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอย่างละเอียด 
ถูกตอ้งครบถว้นในกรมธรรม์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.79  ดา้นราคาเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระมีความเหมาะสมกบั
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.20  ด้านช่องทางการจ าหน่ายเก่ียวกบัการขายผ่านตวัแทนประกนัชีวิต
โดยตรงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
8.3  ด้านการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกต้องและชัดเจนมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.13  ดา้น
บุคลากรเก่ียวกบัพนักงานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัชีวิต ส าหรับ
ให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.12  ดา้นกระบวนการ/การให้บริการเก่ียวกบับริการหลงัการขายท่ีดีและ
รวดเร็วมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
9.08  ด้านลักษณะทางกายภาพ/การน าเสนอเก่ียวกับบริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คงมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.35 
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 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัอ่ืน ๆ 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบัการ
เป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.99 ด้านความภกัดีต่อสินค้าเก่ียวกบัความ
ต้องการกลับมาซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตซ ้ ามีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.06  ดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบัความรู้สึกว่า
กรมธรรม์ประกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.90 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.12 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 
การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยั
พบวา่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้อาชีพไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการและ การให้บริการ และลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวติของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   
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สมมติฐานท่ี 3 
การวิเคราห์ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.789 0.306   2.576 0.010     
ผลิตภณัฑ์ 0.084 0.032 0.101 2.617 0.009 0.571 1.752 
ราคา 0.014 0.042 0.014 0.332 0.740 0.471 2.125 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.010 0.026 0.015 0.376 0.707 0.543 1.841 
การส่งเสริมทางการตลาด 0.150 0.041 0.177 3.685 0.000 0.372 2.690 

    บุคลากร 0.126 0.050 0.134 2.507 0.013 0.298 3.357 
กระบวนการ/การใหบ้ริการ -0.037 0.046 -0.042 -0.809 0.419 0.324 3.083 
ลกัษณะทางกายภาพ/การ

น าเสนอ 
0.221 0.055 0.213 4.001 0.000 0.303 3.306 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.113 0.043 0.130 2.617 0.009 0.347 2.885 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.120 0.029 0.169 4.138 0.000 0.512 1.951 

  ความไวว้างใจ 0.104 0.038 0.121 2.744 0.006 0.439 2.278 
R = 0.817  R2 = 0.668   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 
ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณ์ได้
ดงัน้ี 
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Y      =  0.789 + 0.101X1 + 0.014X2 + 0.015X3 + 0.177X4 +  
   0.134X5 – 0.042X6 + 0.213X7 + 0.130X8 + 0.169X9 + 
   0121X10 

โดยผลการทดสอบโดยใช ้ MRA พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 
0.817 และประสิทธิภาพในการพยากรณ์อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 66.8 (R2 = 0.668)  

ผลการวิจยัพบวา่ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ/
การน าเสนอ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย กระบวนการและ
การให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้น
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป จ านวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติในวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือค่าเอฟ (F-
Test) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 มีอายุระหวา่ง  31 - 35 ปี 
ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 66.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.75 มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ร้อยละ 88.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 45.00  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอยา่งละเอียด ถูกตอ้งครบถว้น
ในกรมธรรม์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.79) ด้านราคาเก่ียวกับเบ้ียประกันภยัท่ีช าระมีความ
เหมาะสมกบัความคุ้มครองท่ีได้รับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) ด้านช่องทางการจ าหน่าย
เก่ียวกบัการขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิตโดยตรงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.30) ดา้นการส่งเสริม
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การตลาดเก่ียวกบัมีเอกสารน าเสนอขายท่ีถูกตอ้งและชดัเจนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.13) ดา้น
บุคลากรเก่ียวกบัพนักงานบริการลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจในแผนประกนัชีวิต ส าหรับ
ให้บริการหลงัการขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.12) ดา้นกระบวนการ/การให้บริการเก่ียวกบั
บริการหลงัการขายท่ีดีและรวดเร็วมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.08) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ/
การน าเสนอเก่ียวกบับริษทัมีฐานะการเงินท่ีดี มัน่คงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.35) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เก่ียวกบั
การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.99) ดา้นความ
ภกัดีต่อสินคา้เก่ียวกบัความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.06) และดา้นความไวว้างใจเก่ียวกบัความรู้สึกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และ
มีคุณค่ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) โดยมีความคิดเห็นว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติมาจากปัจจยัดา้นราคามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.12) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือก ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภควัยท างานในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมทาง
การตลาด บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ ยกเวน้ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  และกระบวนการ/ การให้บริการ  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ 
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีบ่งช้ีว่าปัจจยัด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งส่วน
ตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์จึงควรเลือกใช้ปัจจยัด้าน
อาชีพมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการ
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีความคุ้มครองท่ีแตกต่างกันตามอาชีพของผูบ้ริโภคอาจเป็น
หลกัเกณฑ์ส าคญัในการประเมินถึงความคุม้ค่าในการลงทุนและตดัสินใจเลือกใช้บริการ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติก็ได ้
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 2. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ถึงแมผ้ลการศึกษาไดบ้่งช้ีวา่มี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ความเป็นจริงใน
ภาคปฏิบติั ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการใช้ร่วมกนั
อยา่งผสมผสานให้ลงตวัเพื่อสามารถน าเสนอคุณค่าสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
ประสบความส าเร็จสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, Philip (อา้งถึงในศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 
2541) ท่ีระบุวา่ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ใชส้ าหรับการก าหนด
กลยทุธ์การตลาด ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัชีวติจึงควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัทั้ง 7 ดา้น
ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ การระบุเง่ือนไขขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองอย่างละเอียด ถูกตอ้ง
ครบถว้นในกรมธรรม ์
 ดา้นราคา ถือเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและร าลึกถึงก่อน ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
มาจากความอ่อนไหวของผู ้บริโภคท่ีมีต่อราคา ซ่ึงอาจจะแตกต่างกันตามอายุของ
ผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการยงัควรเอาใจใส่ในปัจจยัดา้นเบ้ียประกนัภยัท่ีช าระ
มีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 
 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย การขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิตโดยตรงมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีเอกสารการน าเสนอขายท่ีถูกต้องและชัดเจน มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 ด้านบุคลากร พนักงานบริการลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในแผนประกันชีวิต 
ส าหรับให้บริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนั
ชีวติ  
 ด้านกระบวนการ /การให้บ ริการ  บริการหลังการขาย ท่ี ดีและรวดเ ร็วมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ/การน าเสนอ บริษัทมีฐานะการเงินท่ีดี มั่นคงมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
 3. ด้านปัจจัยอืน่ๆ 
 ปัจจยัดา้นตราสินคา้มีความส าคญัต่อการแยกแยะความแตกต่างท่ีโดดเด่นออกจาก
คู่แข่งขนั และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจและความภกัดีในเวลาต่อมา สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของจิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ท่ีกล่าวไวว้า่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึง
สินค้าหรือบริการท่ีท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผู ้บริโภค อีกทั้ งยงัเป็น
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สัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ จึง
ตอ้งสร้างความแข็งแกร่งในตราสินคา้จะตอ้ง เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความยึดเหน่ียวกบั
คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัชีวิตจึงควรให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นตราสินคา้ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ การเป็นตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการ
ใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ความตอ้งการกลบัมาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตซ ้ ามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  

ดา้นความไวว้างใจ ความรู้สึกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตดีมีประโยชน์และมี
คุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษาเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กระบวนการและการให้บริการ ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการเปรียบเทียบและยืนยนัถึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพิ่มเติม 
 2.  ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาใน
คร้ังน้ีเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูด้  าเนินธุรกิจประกนัชีวิตมีความกวา้งขวาง
มากข้ึน 
 3. ผูท่ี้สนใจศึกษาควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนนอก
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นจาก
ตวัแทนและนายหน้าขายประกนัชีวิตร่วมดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีมีมุมมองท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
 4. ผูท่ี้สนใจศึกษาควรพิจารณาใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
อ่ืนๆ ประกอบกนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดและน่าเช่ือถือมากข้ึนส าหรับใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการให้บริการและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเสริมสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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