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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนย์
ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  2) เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั
(มหำชน) ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  ท ำกำรรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจำกแบบสอบถำม 
(Questionnaire) ใชก้ลุ่มตวัอย่ำงคือ บุคคลท่ีเคยซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร  จ ำนวน 400 คน วิเครำะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistic) อธิบำยผลกำรวิเครำะห์ ไดแ้ก่ กำรแจงควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ทดสอบ
สมมติฐำนดว้ยสถิติกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคคลท่ีมีควำมสนใจท่ีจะซ้ือประกนั

ชีวิตของ บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี

อำยุระหว่ำง 31- 40 ปี   มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีรำยได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บำท  และมี

สถำนภำพโสด   2) ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิตของประชำกรในกรุงเทพฯ โดยภำพรวม อยู่ในระดบัควำมส ำคญัมำก เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น 

พบวำ่ ทุกดำ้นอยูใ่นระดบัส ำคญัมำก โดยเรียงตำมล ำดบัดงัน้ี ดำ้นผลิตภณัฑ ์ ดำ้นกระบวนกำร   ดำ้นกำรจดั

จ ำหน่ำย   ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ   ดำ้นบุคคล  และดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด  3) ผลกำรวิเครำะห์กำร

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชำกรในกรุงเทพฯ  พบวำ่  โดยภำพรวม อยูใ่นระดบัควำมส ำคญัมำก 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน  พบว่ำ  1) ผลกำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร  พบวำ่ บุคคลท่ีมีควำมสนใจท่ีจะซ้ือประกนัชีวิตมีอำย ุ ระดบักำรศึกษำ  และรำยไดต่้ำงกนั 
2) ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ   ดำ้นบุคคล  ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย   และดำ้นรำคำ  ส่งผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ



ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  โดยค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ำกบั 0.972 และสำมำรถอธิบำยควำมสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 94.4  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ี 0.05  

จำกผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีพบว่ำปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจประกนัภยัจึงควรใหค้วำมส ำคญักบัตวัแปรส่วนประสมกำรตลำดในทุกๆ ดำ้น
เพื่อกำรปรับปรุง และวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทำงกำรตลำด, กำรตดัสินใจซ้ือ, ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต  
 

Abstract  
A Study on Marketing Mix Factors Affecting Life Insurance Products Purchase Decision Behavior 

of Southeast Life Insurance Public Company Limited in Bangkok Have a purpose 1) To study the personal 
factors that affect the behavior of buying process of purchasing life insurance products of the company. 
Southeast Life Insurance Public Company Limited for consumers in Bangkok 2) to study the marketing mix 
factors affecting the  behavior of buying Company's purchasing decision process. Southeast Life Insurance 
Public Company Limited for consumers in Bangkok, collected information received from questionnaires. 
(Questionnaire) The sample is people who have bought a life insurance policy. Of Southeast Life Insurance 
Public Company Limited In Bangkok, 400 people analyzed the results using Descriptive Statistic to explain 
the results of the analysis such as frequency, percentage, mean, standard deviation.The hypothesis was 
tested by Multiple Regression Analysis at the statistical significance level of 0.05. 

The results of the study were as follows:  1)  The analysis of personal factors of persons interested 
in purchasing Life Insurance of Southeast Life Insurance Public Company Limited in Bangkok was found 
that most of them were female. Age between 31-40 years old. Have a bachelor's degree. They have monthly 
income of 25,001 -  35,000 baht and are single status.  2)  The analysis of market factors affecting the 
purchasing decision of life insurance of the population in Bangkok is overall at a very important level. When 
considering each aspect, it was found that all aspects were at a very important level.  In this order Product 
aspect Process aspect Distribution Physical characteristics, personal aspects and marketing promotion 
aspects 3) The analysis of the life insurance purchase decision of the population in Bangkok found that the 
overall picture is of great importance. 

The hypothesis testing results showed that 1) the study of personal factors affecting the Company's 
purchase decision-making process Southeast Life Insurance Public Company Limited.  of consumers in 



Bangkok, found that individuals who are interested in purchasing aged life insurance Education level 2) 
marketing mix factors, physical characteristics, personal aspects, marketing promotion. Product aspect The 
distribution and pricing aspects affect the company's purchasing decision-making process.  Southeast Life 
Insurance Public Company Limited. for consumers in Bangkok The multiple correlation coefficient (R) was 
0.972 and the correlation was 94.4%, which was statistically significant at 0.05. 

From the results of this study, it was found that the marketing mix factors influenced the buying 
behavior of life insurance products of the company. Southeast Life Insurance Public Company Limited for 
consumers in Bangkok, so entrepreneurs in the insurance business should pay close attention to every 
variable of marketing mix. Aspects for improvement And plan marketing strategies for more efficiency 

 
Keywords : marketing mix factor, purchase decision, Life Insurance Product 
 

บทน า 
เพรำะทุกช่วงเวลำของชีวิต มีควำมเส่ียง มนุษย์เรำจึงควรเตรียมควำมพร้อมให้กับตนเอง 

ครอบครัว และคนท่ีรัก เพรำะในช่วงชีวิตอนัยำวนำนของเรำนั้น มีเหตุกำรณ์ และภยัต่ำงๆ เกิดข้ึนมำกมำยไม่
วำ่จำกกำรเจบ็ป่วย จำกพฤติกรรมกำรใชชี้วิตของคนในยคุปัจจุบนั กำรบริโภคอำหำรท่ีมี ไขมนั แป้ง น ้ำตำล 
และโซเดียมในปริมำณสูง ซ่ึงเป็นสำเหตุท ำให้เกิดโรคร้ำยต่ำงๆ อำทิ โรคหัวใจ โรคควำมดนัโลหิตสูง 
โรคเบำหวำน รวมไปถึงกำรเกิดโรคระบำดชนิดใหม่ อำทิเช่น โรคไวรัสซิกำ้ โรคไวรัสโควิด 2019 เป็นตน้ 
รวมไปถึงกำรเจ็บป่วยจำกสภำพแวดลอ้มของโลกท่ีเลวร้ำยลง ซ่ึงกำรเจ็บป่วยนั้นๆ ท ำให้ใชเ้งินทุนในกำร
รักษำ รวมถึงระยะเวลำเป็นอย่ำงมำก โดยอตัรำค่ำรักษำพยำบำลมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี และใน
ระหวำ่งท่ีผูป่้วยเขำ้ท ำกำรรักษำ อำจตอ้งหยดุงำน ท ำใหสู้ญเสียรำยได ้ซ่ึงท ำใหก้ระทบต่อสภำพคล่องภำยใน
ครอบครัวเป็นอย่ำงมำก หรือในบำงรำยท่ีประสบอุบติัเหตุท่ีไม่คำดคิด ท ำให้ไดรั้บบำดเจ็บ เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง สูญเสียรำยได ้ท ำให้ตอ้งน ำเงินออมท่ีเก็บไวม้ำใชจ่้ำยก่อนเวลำอนัควร หรือบำง
ครอบครัวตอ้งแบกรับภำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มมำกข้ึนในกำรดูแลผูป่้วย รวมถึงบำงรำยท่ีเสียชีวิตโดยท้ิงภำระ
หน้ีสินไวใ้หค้รอบครัวรับผิดชอบ  โดยเหตุกำรณ์ท่ีกล่ำวมำทั้งหมดน้ี อำจท ำให้เกิดวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเงิน
ของครอบครัวได้  นอกจำกน้ีเม่ือถึงวยัเกษียณ นอกจำกจะขำดรำยได้แลว้ ยงัอำจได้รับผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ และสงัคม ท ำใหเ้งินออมท่ีเตรียมไวใ้ชจ่้ำยยำมเกษียณไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนใน
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั และค่ำใชจ่้ำยยำมเจบ็ป่วย ท ำใหไ้ม่สำมำรถมีคุณภำพชีวิตท่ีดีในวยัเกษียณได ้ 

อีกทั้งกำรท่ีประเทศไทยก ำลงัเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็รูปแบบ ท ำใหมี้จ ำนวนผูสู้งอำยเุพิ่มมำก
ข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้รัฐบำล และหน่วยงำนดำ้นสำธำรณสุขตอ้งจดัสรรงบประมำณดำ้นกำรสงเครำะห์ 
และดูแลผูสู้งอำยุเพิ่มมำกข้ึน ดว้ยเหตุน้ีหน่วยงำนภำครัฐจึงไดมี้ควำมพยำยำมในกำรกระตุน้ให้ประชำชน
เขำ้ใจ และมองเห็นควำมส ำคญัของกำรออมทรัพยใ์นรูปแบบต่ำงๆ อำทิ สลำกออมสิน พนัธบตัรรัฐบำล กำร



ออมเงินผำ่นกองทุนประกนัสงัคม หรือกำรท ำประกนัชีวิต โดยกำรกระตุน้ใหเ้กินกำรออมทรัพยผ์ำ่นประกนั
ชีวิต ท่ีจะท ำให้ผูเ้อำประกนัมีแหล่งเงินทุนส ำหรับใชจ่้ำยในยำมประสบเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด กำรเจ็บป่วย 
บำดเจบ็ รวมถึงกำรใชชี้วิตยำมชรำภำพ โดยเฉพำะกำรท ำประกนัชีวติแบบเงินไดป้ระจ ำรำยปี หรือเรียกสั้นๆ 
ว่ำประกนับ ำนำญ ผูซ้ื้อกรมธรรมย์งัสำมำรถน ำเบ้ียประกนัภยัไปใชล้ดหย่อนภำษีเงินไดสู้งสุดถึง 300,000 
บำท(ตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขของกรมสรรพำกร) เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงในชีวิต และควำมมัน่คงทำง
กำรเงินใหก้บัประชำชนชำวไทยมำกยิง่ข้ึน ดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ กำรท ำประกนัชีวิตถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในกำรสร้ำงควำมมัน่คงใหก้บัชีวิตท ำใหส้ำมำรถรับมือกบัควำมเส่ียง หรือเหตุอนัเกิดจำกภยัท่ีไม่คำดคิด เป็น
ส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงนิสยักำรออมใหเ้กิดข้ึน และยงัเป็นตวัช่วยในกำรจดักำรทำงกำรเงินท่ีใหผ้ลตอบแทน
ทำงตรง คือ ผลตอบแทนรำยปี หรือผลตอบแทนทำงออ้มคือกำรน ำเบ้ียประกนัภยัไปลดหยอ่นภำษีไดอี้กดว้ย 
ในอดีตท่ีผ่ำนมำสังคมไทยยงัมองว่ำกำรท ำประกนัชีวิตเป็นเร่ืองไม่จ ำเป็น และเป็นเร่ืองไกลตวั ซ่ึงหลำย
บริษทัเนน้กำรท ำกำรตลำด และกำรขำยผำ่นตวัแทนประกนัชีวิตเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบนัน้ี สืบเน่ืองจำก
ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ีกำรท่ีอินเทอร์เน็ตเขำ้มำมีส่วนร่วมในชีวิตประจ ำวนัเป็นอยำ่งสูง ท ำใหบ้ริษทั
ประกนัชีวิต มีช่องทำงในกำรท ำกำรตลำด และเสนอขำยผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตเพิ่มมำกข้ึน อำทิ เวบ็ไซต์ 
แอปพลิเคชนั โทรศพัท ์กำรขำยผำ่นนำยหนำ้ประกนัภยั(โบรคเกอร์) และจำกกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท ำให้
ทุกบริษทัตอ้งท ำกำรแยง่ชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดกนัอยำ่งเขม้ขน้ โดยอำศยักำรออกแบบส่วนประสมทำง
กำรตลำดบริกำร (7Ps) ในดำ้นต่ำงๆ ใหน่้ำสนใจ และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคมำกท่ีสุด  

จำกท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
(7Ps) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกำรศึกษำดงักล่ำวน้ีจะช่วยให้บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั 
(มหำชน) และผูป้ระกอบกำรในธุรกิจประกนัชีวิต สำมำรถน ำขอ้มูลไปใชเ้พื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำร
ก ำหนดกลยทุธ์ต่ำงๆ ของบริษทัได ้รวมไปถึงตวัแทนประกนัชีวิตสำมำรถน ำขอ้มูลน้ีไปพฒันำกำรน ำเสนอ
แผนประกนัชีวิตท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน และประชำชนท่ีสนใจกำรท ำประกนัชีวิตก็
จะไดรั้บทรำบขอ้มูลท่ีน่ำสนใจซ่ึงจะช่วยใหส้ำมำรถเลือกซ้ือประกนัชีวิตไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรมำกยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตของ
บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตของ บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
 
 



สมมติฐานของการวจิัย 
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อำคเนย์
ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
  2. ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ
บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
ขอบเขตของการวจิัย  
 กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนครในคร้ังน้ี  เป็นกำรวิจยั
เชิงปริมำณ (Quantitative Research Method) ซ่ึงผูว้ิจยัก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่  
 ผูท่ี้มีควำมสนใจในกำรซ้ือประกนัชีวิตในเขตกรุงเพทมหำนคร 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 กำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ บุคคลท่ีเป็นลูกคำ้ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) ในกรุงเทพมหำนคร 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ อนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุกำรศึกษำ 
รำยได ้สถำนภำพสมรส  และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร(Marketing Mix 7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
รำคำ กำรจดัจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด ดำ้นบุคคล ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ดำ้นกระบวนกำร  

 ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย          
ประชำกรในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีเป็นลูกคำ้ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต 

จ ำกดั (มหำชน) ในกรุงเทพมหำนคร  ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน  ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งใชก้ำรค ำนวณหำ
ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งของ W.G.cochran (1973) ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 
95% และก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนเท่ำกบั 5% ไดข้นำดของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 คน หลงัจำกก ำหนด
กลุ่มตวัอยำ่งแลว้ เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยำ่งกระจำยครอบคลุมทัว่ประชำกร ผูศึ้กษำจึงเลือกใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่ง



แบบเจำะจง (Purposive Sampling)  โดยก ำหนดคุณลักษณะของประชำกรท่ีต้องกำรคือผูท่ี้ต้องเคยซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) และต้องอำศัยอยู่ในจังหวดั
กรุงเทพมหำนคร  
 

เคร่ืองมือใช้ในการวจิัย 

กำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั แบบสอบถำมนั้นเป็น
เคร่ืองมือหลกัท่ีน ำมำเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยทำงผูว้ิจยักไ็ดมี้กำรศึกษำหำควำมรู้ คน้ควำ้ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีต่ำงๆ เอกสำรทำงวิชำกำร รวมไปถึงงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำนั้นไป
ก ำหนดกรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยัท่ีผูว้ิจยัศึกษำ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตวัแปรท่ีไดม้ำ
นั้นจะช่วยพฒันำกำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีก ำหนด โดยแบบสอบถำมจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม เป็นค ำถำมเก่ียวขอ้ง
กบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ (check-list)   มีค  ำถำมทั้งหมด 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด แบ่งเป็น 7 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ ์
ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นพนักงำน ดำ้นกระบวนกำร ดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพ  มีค ำถำมทั้งหมด 33 ขอ้           

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิต แบ่งเป็น 5 ดำ้น ไดแ้ก่ กำร
รับรู้ปัญหำ กำรแสวงหำขอ้มูล กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภำยหลงักำรช้ือ  มี
ค ำถำมทั้งหมด 25 ขอ้ 

 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
 กำรทดสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ และควำมน่ำเช่ือถือ ก่อนน ำแบบสอบถำมไปด ำเนินกำรวิจยั
ใชง้ำนจริง ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้กำรจดัท ำแบบสอบถำมให้กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยำ่งท่ีทำง
ผูว้ิจยัใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยั จ ำนวน 30 คน เพื่อท ำกำรตรวจสอบหำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยใชว้ิธีกำรหำค่ำสมัประสิทธ์ิแอลฟำครอนบำค (Cronbach’s Alpha) กำรทดสอบควำมเช่ือถือ (Reliability) 
ไดค่้ำรวมดำ้นปัจจยัส่วนประผสมทำงกำรตลำด มีค่ำเท่ำกบั 0.976 ประกอบไปดว้ย ดำ้นผลิตภณัฑ ์เท่ำกบั 
0.861 ดำ้นรำคำ เท่ำกบั 0.899 ดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย เท่ำกบั  0.880 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด เท่ำกบั 
0.801 ดำ้นพนกังำน เท่ำกบั 0.790 ดำ้นกระบวนกำร เท่ำกบั 0.837 ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ เท่ำกบั 0.882  ค่ำ
รวมดำ้นกระบวนกำรตดัสินใจ มีค่ำเท่ำกบั 0.969 ประกอบไปดว้ย ดำ้นกำรรับรู้ปัญหำ เท่ำกบั 0.874  ดำ้น
กำรแสวงหำขอ้มูล เท่ำกบั 0.749  ดำ้นกำรประเมินทำงเลือก เท่ำกบั 0.885 ดำ้นกำรตดัสินใจ เท่ำกบั 0.838  
และดำ้นกำรพฤติกรรมหลงักำรซ้ือ เท่ำกบั 0.883  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล   



วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับกำรวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกัด (มหำชน) โดย
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวิจยัน้ีมำจำก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ำกกำรคน้ควำ้
และรวบรวมเอกสำร และแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชำกำรต่ำง ๆ รวมถึงผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  2) ขอ้มูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ไดจ้ำกกำรแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุด ให้กบัผูท่ี้เคยซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) และอำศยัอยูใ่นกรุงเทพมหำนคร เพื่อขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมำท ำกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติ  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลในกำรศึกษำน้ี  ประกอบดว้ยกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ 2 ส่วน คือ 

สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำควำมถ่ี (Frequency) ใชใ้น
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลกับตวัแปรท่ีมีระดับกำรวดัเชิงกลุ่ม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 
ประกอบดว้ย เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนค่ำเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกบัตวัแปรท่ีมีระดบักำรวดัเชิงปริมำณ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด และพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือ 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ
ประชำกรในกรุงเทพฯ  จ ำแนกตำมปัจจยัดำ้นประชำกร ดำ้นเพศ โดยกำรใช้สถิติ T-test  ส่วนกำรศึกษำ
พฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชำกรในกรุงเทพฯ  ดำ้นอำยุ ดำ้นสถำนภำพ  ดำ้นระดบั
กำรศึกษำ  และดำ้นรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One – 
way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใน
กำรศึกษำปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของ
ประชำกรในกรุงเทพฯ ใชว้ิธีกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวจิยั 

1. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลท่ีมีควำมสนใจท่ีจะซ้ือประกันชีวิตของ บริษทั 
อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอำยรุะหว่ำง 31- 
40 ปี มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี มีรำยไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บำท  และมีสถำนภำพโสด    
 2. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ของประชำกรในกรุงเทพฯ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัควำมส ำคญัมำก เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น พบวำ่ ทุกดำ้นอยู่
ในระดบัส ำคญัมำก โดยเรียงตำมล ำดบัดงัน้ี ดำ้นผลิตภณัฑ์  ดำ้นกระบวนกำร ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย  ดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพ   ดำ้นบุคคล  และดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด   



 3. ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของประชำกรในกรุงเทพฯ  พบว่ำ โดย
ภำพรวม อยู่ในระดบัควำมส ำคญัมำก เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น พบว่ำ ทุกดำ้นอยู่ในระดบัส ำคญัมำก โดยเรียง
ตำมล ำดบัดงัน้ี ดำ้นพฤติกรรมหลงักำรซ้ือ  ดำ้นกำรประเมินทำงเลือก  ดำ้นกำรรับรู้ปัญหำ ดำ้นกำรตดัสินใจ
ซ้ือ   และดำ้นกำรแสวงหำขอ้มูล 
 4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของ
บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ บุคคลท่ีมีควำม
สนใจท่ีจะซ้ือประกันชีวิตท่ีมีอำยุ  ระดับกำรศึกษำ  และรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)โดยภำพรวมต่ำงกนั 

5. ผลกำรศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร  พบว่ำ  
ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ ำนวน 6 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยเรียงตำมล ำดบัท่ีมีผลสูงสุด คือ ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ   ดำ้นบุคคล   ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย   และดำ้นรำคำ ตำมล ำดบั โดยค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ ( R) 
เท่ำกบั 0.972 และสำมำรถอธิบำยควำมสมัพนัธ์ไดร้้อยละ 94.4 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิต ของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า บุคคลท่ีมีความ

สนใจท่ีจะซ้ือประกันชีวิตท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตของบริษทั อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)โดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นว่า บุคคลท่ีมีอายตุ่างกนัอาจให้ความส าคญัเก่ียวกบัการซ้ือประกนัท่ีต่างกนัโดยบุคคลท่ีมีอายมุาก

อาจใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการท าเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัตนเอง และครอบครัวยามเกิดเหตุการณ์ไม่

คาดคิด  ซ่ึงท าในรูปแบบของการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลาน หรือตอ้งการออมเงินไวใ้ช้

ยามเกษียณในอนาคต มากกวา่บุคคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ท่ีอาจใหค้วามสนใจซ้ือประกนัชีวิตเพื่อการลงทุน และ

รับผลตอบแทนรายปี หรือเพื่อลดหยอ่นภาษี ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ใหค้วามส าคญั

เก่ียวกบัการซ้ือประกนัชีวิตท่ีนอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท  ทั้งน้ีอาจจะเป็น

เพราะการท่ีบุคคลมีการศึกษาท่ีสูงย่อมมีความเขา้ใจ และทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัประกนัชีวิตมากกว่า



บุคคลท่ีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ท าให้มีการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนั  ในขณะเดียวกนั

บุคคลท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนั  เพราะรายไดคื้อปัจจยัหลกั

ของการด าเนินชีวิตของบุคคลในปัจจุบนั และเป็นท่ีแน่นอนว่าบุคคลท่ีมีรายไดสู้งย่อมมีความสามารถใน

การซ้ือ และจ่ายเบ้ียประกนัภยัไดม้ากกว่าบุคคลท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณีรัตน์ 

รัตนพนัธ์ (2561)ไดท้ าการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา  พบวา่  

อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตในภาพรวมแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประดิษฐเ์พชร แซ่ตั้ง (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

จากการศึกษาพบว่า  ระดบัรายของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  
ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตของบริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียง
ตามล าดับท่ีมีผลสูงสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นราคาตามล าดบั โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ ( R) เท่ากบั 
0.972 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 94.4  ทั้งน้ีเน่ืองจากช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ  
ซ่ึงมีเง่ือนไขของกรมธรรมเ์ขา้ใจง่าย  สามารถแบ่งช าระเบ้ียประกนัเป็นงวด ๆ มีเวบ็ไซตแ์สดงรายละเอียด
แผนประกนัอยา่งครบถว้น ความหลากหลายของช่องทางในการซ้ือ ผา่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งมีตวัแทนประกนัมีความตั้งใจ และพร้อมท่ีจะให้บริการทั้งก่อน และหลงัการ
ขายอย่างเต็มท่ี ตัวแทนฯ มีความรู้ในแผนประกันชีวิตของบริษทัเป็นอย่างดี  ซ่ึงอาคาร/สถานท่ีของ
ส านกังาน/สาขา ตั้งอยูใ่นสถานท่ี ท่ีเหมาะสมในการติดต่อมีผลท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตของบริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นช่ือเสียงบริษทั และระยะเวลาของกรมธรรม์ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และราคา  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสวี ไข่มุกข์ (2559) 
ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของขา้ราชการครู
ในสังกดัส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น



ราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจ าหน่าย พบว่าปัจจยัหลกัทุกปัจจยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินในเลือกซ้ือ
ทั้งส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ มีตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง และวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดของบริษทัประกนัชีวิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการในธุรกิจประกนัภยัจึง
ควรใหค้วามส าคญักบัตวัแปรส่วนประสมการตลาดในทุกๆ ดา้น  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมของผูท่ี้อยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรแบบเจาะลึกลงในแต่ละเขตพื้นท่ี  เพื่อทราบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละเขตพื้นท่ีใหช้ดัเจน
มากยิ่งข้ึน และหากตอ้งการขอ้มูลของผูบ้ริโภคเป็นการเฉพาะ ควรมีการศึกษากบัผูบ้ริโภคในแต่ละภาค
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั หรือศึกษากลุ่มตวัอย่างในลกัษณะเขตภูมิภาค  เพื่อให้ทราบถึงระดบัการตดัสินใจใน
ภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน 
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