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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจ และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจั ยครั้งนี้  คือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอายุ 20 - 55 ปี ที่มีความสนใจจะซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษยีณ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
แรงจูงใจในการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) แรงจูงใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านความมั่นคงปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 49.2  3) ทัศนคติของบุคคล ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
และด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ โดย
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 51.2 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ทัศนคติของบุคคล การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the motivation and attitudes toward the purchasing 
decisions of Pension Life Insurance from Muang Thai Life Assurance PCL in the Bangkok metropolitan area. 
The sample consisted of 400 consumers, aged between 20-55, and lived in the Bangkok metropolitan 
area, who were interested in buying Pension Life Insurance or having a financial plan for their own 
retirement. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing included a t-test, 
one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results showed that the respondents 
had a high level of overall motivation towards purchasing of Pension Life Insurance. In addition, the 
respondents had good level of overall attitude about purchasing of Pension Life Insurance. The 
hypothesis testing included the following: (1) consumers of different ages, occupations, monthly income 
and educational levels had different overall purchasing decisions of Pension Life Insurance from Muang 
Thai Life Assurance PCL with a statistically significant level of 0.05; (2) motivation, including physiological 
needs, affiliation or acceptance needs and security or safety needs affecting overall purchasing decisions 
of Pension Life Insurance from Muang Thai Life Assurance PCL at a statistically significant level of 0.05, 
respectively and adjusted R2 is 49.2%, including affective components, behavioral saving and retirement 
planning component affect to overall purchasing decisions of Pension Life Insurance from Muang Thai Life 
Assurance PCL at a statistically significant level of 0.05 respectively and adjusted R2 is 51.2% 
 
Keywords: Motivation, Attitudes, Consumer Purchasing Decisions 
 

บทน า 
 ประกันชีวิตแบบบ านาญ นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มคนวัยท างานในปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้วยการคุ้มครองชีวิต และให้ผลตอบแทนท่ีแน่นอนในทุกๆ ปี เป็นรายงวดเท่าๆ กัน ตั้งแต่เริ่มเข้า
สู่การเป็นผู้สูงอายุไปตลอดช่วงวัยเกษียณของผู้เอาประกันภัย เสมือนเป็นการสร้างบ านาญให้กับตนเองในอนาคต ประกอบกับ
สิทธิประโยชน์ด้านการน าเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระในแต่ละปีมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลตามที่จ่ายจริงต่อปีได้สูงสุดถึง 
200,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประกันชีวิตทั่วไป  
 ข้อมูลสถิติด้านประชากรศาสตร์ พบว่า จ านวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดย
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือคิดเป็น 31.28% ของประชากร
ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิตต่างมุ่งเน้นที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะ
ยาวมากขึ้นกว่าในอดีต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับสัดสว่นเบี้ยประกันภยัในธุรกิจประกันชีวิต ไตรมาส 2 ปี 2563 พบว่า ประกันชีวิตแบบบ านาญ 
มีส่วนแบ่งอยู่ที่เพียง 2% ของเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งสูงถึง 
48.39% ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากรูปแบบของประกันชีวิตแบบบ านาญในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้และความ
ต้องการของผู้บริโภคในสังคมไทยได้เท่าที่ควร ทั้งระยะเวลาการรอคอยเพื่อรับเงินบ านาญที่ยาวนาน ประกอบกับมุมมองของ
ผู้บริโภควัยท างานในปัจจุบันที่มีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญอาจไม่ เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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แรงจูงใจ และทัศนคติส่วนบุคคลของผู้บริโภค จึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้จุดเด่นของประกันบ านาญจะช่วยตอบโจทย์ด้านการ
วางแผนทางการเงินช่วงวัยเกษียณ แต่หากผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจและทัศนคติส่วนบุคคลที่ตอบสนองในเชิงบวกต่อประกัน
บ านาญ อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
 ผู้บริโภควัยท างานที่มีอายุ 20 – 55 ปี จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญมากที่สุด เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุในอีก  20 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการ
สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบประกันชีวิตแบบบ านาญให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต แตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจ ประกอบไปด้วย แรงจูงใจด้านร่างกาย แรงจูงใจด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจด้านสังคม มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ทัศนคติของบุคคล ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกันชีวิตแบบบ านาญ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มี

ต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ และด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกนัชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้อธิบายความหมายของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายคุณลักษณะทั้งด้านโครงสร้าง การกระจายตัว และขนาดของประชากร ซึ่งช่วยให้
ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพของผู้บริโภคเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวแปรที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ นอกจากน้ี กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556, หน้า 
6) ได้ให้นิยาม “สถานภาพ (Marital Status)” ว่าเป็นสถานะการครองเรือนแต่ละบุคคล เช่น สถานภาพโสด สมรส หม้าย 
หรือหย่าร้าง ซึ่งความแตกต่างของแต่ละสถานภาพจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือทางศาสนา  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ มาสโลว์ (1954) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า เป็นสิ่งที่มีมีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ในการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความต้องการ หรือความปรารถนาที่จะพยายามกระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการให้
บรรลุผลส าเร็จไว้อย่างตั้งใจ โดยเช่ือว่ามนุษย์จะมีล าดับความต้องการแบ่งออกเป็น 5 ข้ัน คือ ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย
หรือมั่นคง ด้านสังคมหรือได้รับการยอมรับ ด้านการได้รับการยกย่อง และด้านการประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
จะใช้เพียง 3 ข้ัน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัยหรือมั่นคง และด้านสังคมหรือได้รับการยอมรับ เนื่องจากการศึกษา
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ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีดังกล่าวมีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อประกันชีวิตเพียง 3 ด้านเท่านั้น โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็น
ปัจจัยในการเลือกผู้บริโภคเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความต้องการหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ ได้
ตรงตามความต้องการกับท่ีผู้วิจัยจะท าการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ Sharon และ Saul (1996, หน้า 370) ได้ให้ความหมายของทัศนคติส่วนบุคคล 
แบบ 3 องค์ประกอบ ซึ่งสรุปได้ว่า ทัศนคติของแต่ละบุคคลจะประกอบไปด้วย 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยอาศัยการรับรู้ 
ความเช่ือ การจดจ า และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 2. ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งในเชิงบวกหรือ
เชิงลบ หรือทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และ 3. ด้านพฤติกรรม ที่แสดงออกต่อสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตหรือประสบการณ์ที่พบเจอมา  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ Kotler, P., & Keller, K. L. (2012) ได้อธิบายกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 5 ข้ันตอน คือ 1.การรับรู้ถึงความต้องการ 2.การ
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3.การประเมินทางเลือกเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ 4.การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และ 5.พฤติกรรม
ภายหลังจากการซื้อ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใช้เพียง 4 ข้ันตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงปัญหา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก และการ
ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจจะซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือมีการวางแผนทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณ   
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ไกรชิต สุตะเมือง และ นิพนธ์ สิรินวัฒนานุกูล (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจโดยรวมไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า มี
เพียงปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการสิ่งแปลกใหม่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ อีโคคาร์ต่อ
โครงการรถคันแรกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับรถยนต์อีโอค
คาร์ที่มีความแปลกใหม่น่าดึงดูดใจ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกได้เป็นอย่างดี 
 ชัชชาลี สมเนตร และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารกรุงไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมในระดับมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของบริษัทกรุงไทยแอกซ่ามากที่สุด 
รองลงมา คือ ความเข้าใจในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ความรู้ความเข้าใจในประกันชีวิตเป็นอย่างดี และความรู้ความเชี่ยวชาญของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค             
ได้มากยิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 20 - 55 ปี ท่ีมีความสนใจจะซื้อประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ หรือมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 20 – 55 ปี ที่มีความสนใจจะซื้อ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือมีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวนเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน 
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 วิธกีารสุ่มตัวอยา่ง  
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บตัวอย่างในบริเวณย่านส าคัญๆ 

ของกรุงเทพมหานครที่มีที่ตั้งของอาคารส านักงาน หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินอยู่เป็นจ านวนมาก 
(ดลชนก นะเสือ. 2559: 6) จ านวน 10 ย่าน ได้แก่ ย่านสาทร สีลม ห้วยขวาง ถนนวิทยุ อารีย์ ราชประสงค์ อโศก พญาไท 
พระราม 9 และจตุจักร  

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเก็บ 
จ านวน 400 ตัวอย่าง น ามาแบ่งด้วยสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ ย่านละ 40 ตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ตามกลุ่มจ านวนละ 40 คน จนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษา แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ  
ส่วนท่ี 2. แรงจูงใจในการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญทั้ง 3 ด้าน จ านวน 10 ข้อ  
ส่วนท่ี 3. ทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญทั้ง 3 ด้าน จ านวน 13 ข้อ  
ส่วนท่ี 4. การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ จ านวน 4 ข้อ  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ  
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจ ทัศนคติส่วนบุคคลของผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 

โดยการหาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การวเิคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

  2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิตแตกต่างกัน 
  2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุ  สถานภาพ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตแตกต่างกัน 
   2.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ในรูปแบบของการท านายตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจ ประกอบไปด้วย แรงจูงใจ             
ด้านร่างกาย แรงจูงใจด้านความปลอดภัย และแรงจูงใจด้านสังคม และสมมติฐานข้อท่ี 3 ทัศนคติของบุคคล ประกอบไปด้วย 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกันชีวิตแบบบ านาญ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อประกันชีวิตแบบ บ านาญ และด้าน
พฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 มี
อายุ 29 – 37 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 275 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30 ,001 – 
45,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และมีการศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 318 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.50 
 2. แรงจูงใจในการซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ
โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในระดับมากทุกด้าน โดยแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ด้านสังคม รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 3.11 และ 3.06 ตามล าดับ 
 3. ทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับการซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ       
ส่วนบุคคลในระดับดีทุกด้าน โดยทัศนคติส่วนบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 2.89 และ 2.75 ตามล าดับ 
 4. การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ
โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความมีชื่อเสียงและความเช่ือมั่นที่ท่านมีต่อบริษัทฯ รองลงมาคือ อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสม 
ในราคาที่ท่านสามารถช าระได้ กรมธรรม์มีรูปแบบความคุ้มครองและผลประโยชน์ตรงตามความต้องการของท่าน และการ
ได้รับค าแนะน าจากบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน, คนสนิท, คนในครอบครัว เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 3.17 3.14 และ 
3.02 ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษา ทีแ่ตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีเพศ และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านสังคม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
  แรงจูงใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านความมั่นคงปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 49.2 
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 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของบุคคล ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกันชีวิตแบบบ านาญ ด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก ที่มีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ และด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ  มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ทัศนคติของบุคคล ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ และด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผน
เพื่อการเกษียณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.2 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ  บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญและน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต แตกต่างกัน 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและหญิงในปัจจุบัน ต่างตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญ ท่ีนอกเหนือจะช่วยออมเงินเพื่อให้มีรายรับที่แน่นอนในช่วงวัยเกษียณแล้ว 
ยังช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในอัตราที่สูง และป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน  

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคอายุ 47 – 55 ปี มีการตัดสินใจซื้อประกันบ านาญ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากประชากรไทยปัจจุบันจะเริ่มวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุให้กับ
ตนเองในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ประกอบกับช่วงอายุดังกล่าวจะมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง มีรายได้ค่อนข้างสูง จึงต้องมอง
หาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีเงินให้แก่ตนเอง และต้องการมีรายรับท่ีแน่นอนในอนาคต ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้ท างานประจ า
แล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยในการสร้างตราสินค้า ของการตัดสินใจเลือกซื้อประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ผ่านบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทั้งผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดและมีครอบครัวล้วน
แล้วแต่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญเพื่อวางแผนด้านความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้ตนเองมีเงินไว้ใช้ยาม
จ าเป็นในช่วงบั่นปลายชีวิตเช่นเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างๆ ล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจและเห็นถึง
ความส าคัญในการท าประกันชีวิตแบบบ านาญที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร วิไลเลิศ  และ อิทธิกร ข าเดช 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อประกัน
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แบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีรายรับประจ ามักตระหนักถึงตัวช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยเฉพาะการมีรายรับประจ านอกเหนือจากเงินบ าเหน็จและบ านาญที่ได้รับ เพื่อน ามาบริหารค่า ใช้จ่ายแก่ตนเอง
และครอบครัวให้เพยีงพอในช่วงวัยเกษียณ มากกว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภค 
ต่อบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ
และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่แตกต่างกัน 
 5. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจซื้อประกันแบบ
บ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีรายได้สูง จึงมีความต้องการซื้อประกันชีวิต
แบบบ านาญ เพื่อน าเบี้ยประกันไปใช้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงสูงสุดต่อปี 200 ,000 บาท 
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
เลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 
 6. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตโดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับ
ปริญญาตรี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมีต าแหน่งหน้าที่การงานและรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย จึง
มองเห็นถึงความส าคัญของการท าประกันชีวิตแบบบ านาญเพื่อน ามาวางแผนด้านการลดหย่อนภาษีให้กับตนเองในระยะยาว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเลือกซื้อประกันชีวิต
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านสังคม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจ ด้านร่างกาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปัจจัยด้านอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความกังวลในเรื่องของเงินส ารองที่ใช้ในยามจ าเป็นยามเกษียณ และค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลจ านวนมาก การได้รับเงินบ านาญเป็นรายงวดในทุกๆ ปีอย่างแน่นอน จึงเป็นแรงจูงใจส าคัญที่กลุ่มผู้บริโภคใช้
ประกอบการตัดสินใจซื้อประกันแบบบ านาญ เพื่อให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัช
พิมพ์ คงคา และ สวรส ศรีสุตโต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพีเอเฟริสต์ กรณีศึกษา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจด้านร่างกายมีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพีเอเฟริสต์ 

แรงจูงใจ ด้านความมั่นคงปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญเกี่ยวกับการมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงในชีวิตวัยเกษียณให้แก่ตนเอง ประกันบ านาญจึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส าคัญส าหรับผู้บริโภควัยท างานที่ก าลังมองหาตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตเพื่อการเกษียณ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญเดช วีรกุล (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้มนุษย์เกิดรูปแบบทางความคดิ ความ
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เชื่อมั่น หรือเกิดการยึดมั่นถือมั่นในหลักการนั้นไว้ เพื่อน ามาซึ่งความมั่นคง และสนองความต้องการนั้นๆ ของตนเองได้อย่าง
บรรลุผลในที่สุด 

แรงจูงใจ ด้านสังคม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภควัยท างานต่างพิจารณาถึงปัจจัยด้าน
การน าอัตราเบี้ยประกันมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี ในการ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสูงกว่าประกันชีวิตรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สัมมา รธนิธย์ (2556) กล่าวว่า การให้รางวัลพิเศษต่างๆ โดยมีเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่
นักการตลาดมักมีการน าเสนอสิ่งเรา้หรอืสิ่งกระตุ้นจูงใจพิเศษเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการตอบสนองด้านการ
บริโภคสินค้าได้เป็นอย่างดี 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของบุคคล ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกันชีวิตแบบบ านาญ ด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก ที่มีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ และด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติของบุคคล ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในประกันชีวิตแบบบ านาญ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลตอบแทนและความคุ้มครองของประกันแบบบ านาญที่มีรายละเอียดและเง่ือนไขมากกว่า
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกอบกับเง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยของประกันแบบบ านาญที่มีขั้นตอนมากกว่า
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และประกันอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ได้ส่งผลต่อการพิจารณาซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญของกลุ่มผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นที ทองเขื่อนขันธ์ (2547: 27) กล่าวว่า หากบุคคลมี
องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบและไม่ชอบ โดยมีความรู้มาก่ อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน 

ทัศนคติของบุคคล ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากผู้บริโภคพิจารณาถึงปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นบริษัท
ประกันชีวิตช้ันน าของประเทศไทย ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจในช่ือเสียงของบริษัทและความคุ้มค่าในการได้รับ
ผลตอบแทนจากประกันชีวิตรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชชาลี สมเนตร และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติด้าน
ความรู้สึก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

ทัศนคติของบุคคล ด้านพฤติกรรมในการออมเงิน และการวางแผนเพื่อการเกษียณ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผู้บริโภควัยท างานโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน มักเลือกพิจารณาการออมเงินหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า โดย
ได้รับอัตราผลตอบแทนที่แน่นอน และมักมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการวางแผนทางการเงินด้วย
ตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นๆ อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชัชชาลี สมเนตร และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารกรุงไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ผ่านธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. แรงจูงใจ ด้านร่างกาย: ผู้ประกอบการควรออกแบบผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินบ านาญที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อดึงดูด

ความต้องการซื้อประกันแบบบ านาญได้มากยิ่งขึ้น เช่น การให้ผลตอบแทนเงินบ านาญที่เพิ่มสูงขึ้นตามช่วงอายุ เพื่อให้เพียงพอ
ต่อค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต การมอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลคู่สัญญาแก่ลูกค้าที่มีประกัน
แบบบ านาญ เมื่อลูกค้ามีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป  

2. แรงจูงใจ ด้านสังคม: ผู้ประกอบการควรก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยของประกันแบบบ านาญให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทุกๆ ปี และอาจมีการมอบส่วนลดเบี้ย
ประกันหรือของก านัลให้แก่ลูกค้าท่ีช าระเบี้ยต่อปีตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 

3. แรงจูงใจ ด้านความมั่นคงปลอดภัย: ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันบ านาญหรือประกัน
ชีวิตเพื่อการเกษียณที่มีเงินคืนให้กับลูกค้าในทุกๆ ปี และสามารถขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้ยาวนานขึ้ น เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบัน  

4. ควรพัฒนาสื่อทางการตลาดและช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับประกันบ านาญให้สามารถสื่อออกไปยังกลุ่มลูกค้าได้
อย่างชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจถึงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท าประกันบ านาญได้โดยทันที เช่น การ
พัฒนาระบบการค้นหาและเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองส าหรับประกันชีวิตระยะยาวหรือประกันชีวิตเพื่อการเกษียณที่
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ละราย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการค้นหาหรือการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับประกันบ านาญ  

5. ผู้ประกอบการสามารถออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนเงินออมเพื่อการเกษียณ และระยะเวลาความ
คุ้มครองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเพิ่มความสะดวกในเรื่องของช่องทางการขาย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการและ
พฤติกรรมของกลุ่มคนวัยท างานในปัจจุบัน เช่น ช่องทางดิจิทัล  

6. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสามารถท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Out of Home 
และสื่อดิจิทัล ด้วยการสร้างเรื่องราวและใช้พรีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศิลปินช่ือดังในปัจจุบันท่ีมีบุคลิกดูภูมิฐาน และอยู่ในช่วงอายุวัย
กลางคน เพื่อสื่อถึงการเป็นกลุ่มคนวัยท างานในต าแหน่งผู้บริหารหรือนักธุรกิจที่มีวินัยในการออมเงิน มีความต้องการวางแผน
ทางการเงนิเพื่อการเกษียณให้ตนเองไว้ล่วงหน้า และเห็นถึงผลประโยชน์ของการท าประกันชีวิตเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีทุก
ปีในระยะยาวเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ กลุ่มคนวัยท างาน ในช่วงอายุ 
47 – 55 ปี และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 60,000 บาท ให้เกิดความสนใจในประกันชีวิตแบบบ านาญจนกลายเป็นที่รู้จัก             
ในวงกว้าง และเกิดการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี  

7. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสามารถจัดแคมเปญทางการตลาดให้กับประกันบ านาญ ด้วยการชูจุดเด่นในเรื่องของ
การซื้อประกันบ านาญในวันนี้ช่วยคุณออมเงินพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูง แถมมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตอนเกษียณ
และสามารถน าเงินบ านาญที่ได้รับทุกปีมาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประกันสุขภาพให้คุณเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง และลดความ
เสี่ยงเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่ผู้บริโภคอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในอนาคต พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มี
ประกันบ านาญโดยเฉพาะ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกัน , Cash Back, แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจ าปี และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น 
  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนของพฤติกรรมภายหลังการซื้อด้วย เช่น 
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ระดับความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้า เป็นต้น 
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 2. ควรท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากยิ่งข้ึน  
 3. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและความส าคัญของประกันชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการเกษี ยณอายุของ
ประชากรไทยในอนาคต เช่น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ฯลฯ 
 4. ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคทีม่ีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ ในจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ที่มีจ านวน
ประชากรรองจากกรุงเทพมหานครด้วย เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เป็นต้น 
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