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บทคดัย่อ 

 
            การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ
ของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูส้งูอายุทัง้เพศชาย เพศหญงิ ทีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มอีายุ 50 – 75 ปี จ านวน 260 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้
วเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิทีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วาม
แตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิคีวาม
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัน้อยทีสุ่ด และดนัเน็ตต์ท ี3 การวเิคราะหค์่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั 
           ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายุ 50 - 54 ปี มสีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั มรีะดบั
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืต ่ากว่า มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตัง้แต่ 40,001 
บาทขึน้ไป 
             2. ผูส้งูอายุมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการสือ่สารการตลาดโดยรวมในระดบัด ีซึง่เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูส้งูอายุ
มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย และการโฆษณา มคีวามคดิเหน็ในระดบั
ด ีตามล าดบั และมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการตลาดทางตรง ในระดบัปานกลาง 
             3. ผู้สูงอายุให้ความส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อโดยรวมในระดบัมาก ซึ่งเมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ด้านการ
ตดัสนิใจซือ้ ผูส้งูอายุใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักถงึปญัหา ดา้น
การคน้หาขอ้มลู และดา้นการประเมนิทางเลอืก ผูส้งูอายุใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ในระดบัมาก ตามล าดบั 
  4. ผูส้งูอายุทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการตระหนักถึงปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ตามล าดบั 
 5. ผูส้งูอายุทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตระหนักถึงปญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสนิใจซื้อแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
_____________________________________ 
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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   6. ผู้สูงอายุที่มีอาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
ตระหนักถงึปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั 
  7. ผูส้งูอายุทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตระหนักถึงปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล และด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที ่
0.01 และ0.05 ตามล าดบั 
  8. การสือ่สารการตลาดในภาพรวม และรายดา้นไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง การ
ขายโดยบุคคล และการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตระหนักถงึปญัหา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง และ
ระดบัต ่า ตามล าดบั 
 9. การสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายดา้นได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การ
สง่เสรมิการขาย และการขายโดยบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการคน้หาขอ้มลู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า 
ตามล าดบั 
 10. การสือ่สารการตลาดในภาพรวม และรายดา้นไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
             11. การสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายดา้นไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล 
การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่า  
 
ค าส าคญั : ความสมัพนัธ ์การสือ่สาร ประกนัชวีติ 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study The Correlation between Marketing Communication and 
Purchase Decision on Life Insurance of Older Person in Bangkok Metropolis. The samples are 260 people both 
of males and females in Bangkok Metropolis, aged 50 – 75 years old. The data collecting mechanic in this 
research is the questionnaire. The statistic methods used for the analysis including percentage, mean, standard 
deviation and the analysis of variance by using One-way Analysis of Variance, t-test, Least Significant Difference, 
Dunnett’s T3 and the analysis of correlation by using Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of these finding could be revealed as follows: 
 1. Most of people are female, aged 50 – 54 years old, married, level of education is high school or 
lower, working as self-employment / private business and monthly average income above 40,001 Baht.  
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2. The older people have an overall opinion toward marketing communication at good level. The older 
people’s opinion on each aspect including personal selling, public relations, sales promotion and advertising is at 
the good level and direct marketing is at moderate level. 
 3. The older people give important on purchase decision making by overall on the high level. The older 
people give important on each aspect including purchase decision making at the highest level, realize to problem 
on information search and alternatives evaluation in high level, respectively. 
 4. The older people with different age have different purchase decision on life insurance in problem 
recognition, information search, purchase decision and evaluation of alternatives at 0.01 and 0.05 statistically 
significant levels, respectively. 
 5. The older people with different education level have different purchase decision on life insurance in 
problem recognition, information search, evaluation of alternatives and purchase decision at 0.01 statistically 
significant level. 
 6. The older people with different occupations have different purchase decision on life insurance in 
problem recognition, information search, evaluation of alternatives and purchase decision at 0.01 and 0.05 
statistically significant levels, respectively. 
 7. The older people with different income have different purchase decision on life insurance in problem 
recognition, information search and evaluation of alternatives at 0.01 and 0.05 statistically significant levels, 
respectively. 

8. Marketing Communication in overall, advertising, sales promotion, direct  
marketing, personal selling and public relations aspect correlated to problem recognition on life insurance at 
moderate and low levels, in the same direction, at 0.01 statistically significant levels, respectively. 

9. Marketing Communication in overall, advertising, sales promotion, direct  
marketing, personal selling and public relations aspect correlated to information search on life insurance at 
moderate and low levels, in the same direction, at 0.01 statistically significant levels, respectively. 

10. Marketing Communication in overall, advertising, sales promotion, direct  
marketing, personal selling and public relations aspect correlated to evaluation of alternatives on life insurance at 
low level, in the same direction, at 0.01 statistically significant levels. 

11. Marketing Communication in overall, advertising, sales promotion, direct  
marketing, personal selling and public relations aspect correlated to purchase decision on life insurance at low 
level, in the same direction, at 0.01 and 0.05 statistically significant levels, respectively. 
 
Keywords : CORRELATION, COMMUNICATION, LIFE INSURANCE 
 
บทน า 

การเขา้สูส่งัคมสงูอายุเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศต่างๆ และก าลงัขยายเขา้สูป่ระเทศก าลงัพฒันา รวมทัง้
ประเทศไทยดว้ย การศกึษาขนาดและแนวโน้มของประชากรสงูอายุ จากส ามะโนประชากรประเทศไทยระหว่างปี 2503 
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จนถงึปี 2543 และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ระหว่างปี 2543 ถงึปี 2573 แสดงใหเ้หน็ว่าในปี 2503 
ประชากรอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มเีพยีง 1.5 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 5.4 ของประชากรทัง้หมดเท่านัน้ แต่ขนาดของ
ประชากรตัง้แต่อายุ 60 ปีขึน้ไปเพิม่เป็น 7 เท่าตวั คอืประมาณ 7.6 ลา้นคนในปี 2552 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ของ
ประชากรทัง้หมด ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวนี้ท าใหปี้ 2552 เป็นปีทีป่ระเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) 
อย่างสมบรูณ์ ซึง่หมายถงึประเทศไทยมผีูส้งูอายุ (ผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป) มากกว่ารอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมด  

การเพิม่ขนาดและสดัสว่นประชากรสงูอายุไทยยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2543 ถงึ ปี 2573 แสดงว่าอกีประมาณ 15 ปีขา้งหน้า หรอืในปี 2568 จ านวนผูส้งูอายุจะเพิม่ขึน้เป็น 
14.9 ลา้นคน หรอืคดิเป็น  2 เท่าของประชากรสงูอายุในปี 2552 และใน ปี 2573 จะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 17.8 ลา้นคน หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยทัง้ประเทศ (วพิรรณ ประจวบเหมาะ; และ ศริวิรรณ ศริบิุญ. 2553: 
หน้า8-9) เมื่อพจิารณาถงึคุณลกัษณะของประชากรอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ในปี 2552 กลุ่มอายุทีม่สีดัส่วนสงูทีสุ่ดโดยมี
มากกว่าครึง่หนึ่งของประชากรสงูอายุทัง้หมด คอื กลุ่มอายุ 60-69 ปี ประมาณ 1 ใน 3 มอีายุระหว่าง 70-79 ปี และ
ประมาณรอ้ยละ 13 อยู่ในกลุ่มผูส้งูอายุวยัปลาย คอื อายุ 80 ปีขึน้ไป (วพิรรณ ประจวบเหมาะ; และ ศริวิรรณ ศริบิุญ. 
2553: หน้า 18) การเพิม่ขึน้ของประชากรเหล่าน้ี ท าใหต้ลาดผูส้งูอายุจงึเป็นตลาดทีน่่าจบัตามองและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก 
 การประกนัชวีติถอืเป็นสิง่ทีท่ าใหช้วีติเรามัน่คงมากยิง่ขึน้ เป็นการวางแผนใหก้บัอนาคตของตวัเองและคนทีเ่รารกั 
และยงัเป็นการกระจายความเสีย่งประเภทหนึ่งอกีดว้ย ซึง่ลกัษณะรูปแบบและการเสนอสทิธิประโยชน์ของประกนัชวีติของ
แต่ละบรษิทักจ็ะแตกต่างกนัไป แต่โดยคุณสมบตัพิืน้ฐานของผูม้สีทิธิท์ าประกนัชวีติทีเ่หมอืนกนักค็อืผูม้สีทิธิท์ าประกนัอายุ
ต้องไม่เกนิ 60 ปี แต่ปจัจุบนัไดม้กีารเพิม่อายุของผูม้สีทิธิท์ าประกนัมากขึน้ คอืสงูสุดถงึอายุ 75 ปี ซึง่จะเป็นประกนัชวีติ
ส าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะ อาจเนื่องจากสงัคมไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ บรษิทัประกนัชวีติต่างๆ  ไดข้ยาย
ตลาด ปรบัเปลี่ยนผลติภณัฑ์ และแข่งขนัด้านการสื่อสารการตลาดกนัมากขึน้กว่าเมื่อก่อน เพื่อให้ครอบคลุมเขา้ถึงและ
ตอบสนองกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสงูสดุ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะตลาดผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานครมกี าลงัซื้อและ           
มคีวามหลากหลายดา้นประชากรศาสตร ์เช่น อาชพี สถานภาพ เป็นต้น เพื่อน าผลวจิยัและขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการวจิยันี้เป็น
แนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบริษัทประกนัชีวิต และผู้แทนบริษัท               
ใหเ้ขา้ใจถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและครบถ้วนยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดย
บุคคล การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง กบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล 
 1.1.1 เพศ 
 1.1.2 อายุ 
 1.1.3 สถานภาพ 
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 1.1.4 ระดบัการศกึษา 
 1.1.5 อาชพี 
 1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยอายุ เพศ สถานภาพ 

รายไดค้รอบครวั อาชพี การศกึษา ซึง่เป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด และเป็นลกัษณะทีส่ าคญัทางสถติทิีว่ดัได้
ของประชากรในการช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 

แนวคิดการส่ือสารการตลาด 
คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 604) ไดก้ล่าวว่า การตดิต่อสื่อสารเพื่อให้เกดิผลดมีปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ตามต้องการจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า ส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาด (marketing communications mix) หรอื เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด (promotion 
mix) ซึง่ประกอบดว้ยเครื่องมอืสื่อสารหลกัส าคญั 5 อย่าง คอื การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์และ         
การเผยแพร่ขา่ว การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง  

 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวว่า การซือ้สนิคา้นัน้ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ หลายขัน้ตอน ผูซ้ือ้จะต้อง

ผ่านขัน้ตอนต่างๆ ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนเหล่านี้มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน 1. การตระหนักถงึความ
ต้องการ 2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร 3. การประเมนิทางเลอืก 4. การตดัสนิใจซือ้ 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ซึง่ผูว้จิยัน า
แนวคดิการตดัสนิใจซื้อมาใช้ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ 1 การตระหนักถึงความต้องการ ถึงขัน้ตอนที่ 4 การตดัสนิใจซื้อ เท่านัน้ 
เนื่องจากผู้วิจยั วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่หวัขอ้วจิยันี้ยงัไม่เกดิการพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

ความรูเ้ก่ียวกบัประกนัชีวิต 
 การประกนัชีวติ คือ การประกนัชวีิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกนัเฉลี่ยภัยอนัเนื่องจากการตาย การ

สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสญูเสยีรายไดใ้นยามชรา โดยทีเ่มื่อบุคคลใดตอ้งประสบกบัภยัเหล่านัน้ กไ็ดร้บัเงนิเฉลีย่
ช่วยเหลอืเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั โดยบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการน าเงนิ
กอ้นดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัภยั (ส านกั คปภ. 2555: Online) 
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เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
             สุชานันท ์ชสี าราญ (2551) เรื่องปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และคุณลกัษณะของตวัแทนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากงานวจิยัดงักล่าวไดจ้ าแนกผูต้อบแบบสอบถาม
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  

รสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ (2540) ไดเ้คยศกึษาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และสือ่การโฆษณาในธุรกจิประกนัชวีติ 
จากงานวจิยัดงักล่าวพบว่าผู้เอาประกนัส่วนใหญ่จะซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติจากตวัแทนมากกว่าซื้อจากบรษิัทโดยตรง 
เนื่องจากรูจ้กัตวัแทนเป็นการส่วนตวั บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติมากที่สุดคอื ตวัเอง และจากการหา
ความสมัพนัธ์ของวธิกีารขายกบัคุณลกัษณะของตวัแทน จากการทดลองสมมติฐานพบว่า อายุและระดบัการ ศกึษาของ
ตวัแทนประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัวธิกีารขาย สื่อการโฆษณาของบรษิทัประกนัชวีติมผีลต่อการรบัรูข้อง ผูเ้อาประกนั 
คอื ผูเ้อาประกนัได้เหน็/ไดย้นิสื่อโฆษณาทาง โทรทศัน์มาก แต่ไดเ้หน็/ไดย้นิสื่อทางวทิยุ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร และป้าย
โฆษณากลางแจง้น้อย และมผีลต่อการรบัรู ้เกีย่วกบัเรื่องการประกนัชวีติ คอืท าใหผู้เ้อาประกนัรูจ้กั เขา้ใจ สนใจ และเกดิ
ความต้องการซื้อประกนัชวีติ ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้เอาประกันกบัระดบั การรบัรู้จากสื่อการ
โฆษณาแต่ละชนิดของบรษิทัประกนัชวีติ พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการรบัรูจ้ากสือ่โทรทศัน์ เพศมคีวามสมัพนัธ์
กับระดับการรับรู้จากสื่อวิทยุ รายได้มี ความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้จากสื่อหนังสือพิมพ์ และระดับ การศึกษามี
ความสมัพนัธก์บัระดบัการรบัรูจ้ากสือ่นิตยสาร  
 

วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 50 - 75 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และสนใจ
ในผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2548: 193-194) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 246 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% และเพื่อการเกบ็ขอ้มูลของแบบสอบถามทีค่รอบคลุมสมบูรณ์
จงึมกีารเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 14 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 260 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อ
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง ของประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 17 ขอ้ ได้แก่ การ
ตระหนกัถงึปญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ 
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ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 50–54 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย หรอืต ่ากว่า มอีาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูทางดา้นการสือ่สารการตลาดของประกนัชวีติของผูส้งูอายุ 
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ การ

ขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย และการโฆษณา ในระดบัด ีรองลงมา ดา้นการตลาดทางตรงมคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดในระดบัปานกลาง 

ดา้นการโฆษณา ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดในระดบัด ีไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ การ
โฆษณาผ่านสื่อสิง่พิมพ์ และการเป็นผู้สนับสนุนรายการทางโทรทศัน์  จะท าให้เกิดความสนใจซื้อประกนัชีวิตมากขึ้น 
รองลงมาในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านสื่อวทิยุ และการโฆษณาผ่านป้ายกลางแจง้ จะท าใหเ้กดิความสนใจซือ้
ประกนัชวีติมากขึน้  

ดา้นการส่งเสรมิการขาย ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดในระดบัดี ไดแ้ก่ การให้ผ่อนช าระค่าเบี้ย
ประกนัได ้และการมสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น บรกิารเลขาสว่นตวั มบีตัรสมาชกิทีใ่หส้ทิธพิเิศษต่างๆ จะท าใหต้ดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติง่ายขึน้ รองลงมา ในระดบัปานกลาง คอื การใหข้องแถม ของทีร่ะลกึ ท าใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติง่ายขึน้  

ด้านการขายโดยบุคคล(ตัวแทนขาย) ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดในระดบัดี ประกอบด้วย 
ภาพลกัษณ์ของตวัแทนขาย เช่น การแต่งกาย บุคลกิภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ตวัแทนขายเป็นแหล่งขอ้มูล
ทีส่ าคญั เชื่อถอืไดใ้นการตดัสนิใจซือ้ และตวัแทนขายมคีวามสามารถโน้มน้าวใจ ใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติได ้

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดในระดบัด ีประกอบดว้ย การประชาสมัพนัธ์
ผ่านสือ่ต่างๆ เป็นประจ า ท าใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทับรษิทัน่าเชื่อถอื และน่าสนใจ งานแถลงขา่ว การเปิดตวัผลติภณัฑ ์ท า
ให้ทราบขอ้มูล และสนใจซื้อประกนัชวีิตมากขึน้ และการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียง ดารา มาเป็นพรเีซ็นเตอร์ ท าให้สนใจซื้อ
ประกนัชวีติมากขึน้  

ด้านการตลาดทางตรง ที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดในระดบัปานกลาง ประกอบด้วย  การส่ง
ข่าวสาร หรือสทิธพิเิศษเกี่ยวกบัประกนัชวีติ ผ่านทางจดหมาย ทางไปรษณีย์ ท าให้สนใจในข่าวสารนัน้มากขึน้ การส่ง
ขา่วสาร หรอืสทิธพิเิศษเกีย่วกบัประกนัชวีติ ผ่านทางโทรศพัท ์เช่น SMS ,LINE ท าใหส้นใจในข่าวสารนัน้มากขึน้ และการ
ขายประกนัชวีติทางโทรศพัท ์ท าใหเ้กดิความสะดวกและเกดิความตอ้งการซือ้ประกนัชวีติมากขึน้  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีิตของผูส้งูอายุ ด้านการตดัสนิใจซือ้ใน

ระดบัมากที่สุด รองลงมาคอืภาพรวม และในรายด้าน ไดแ้ก่ การประเมนิทางเลอืก การตระหนักถงึปญัหา และการคน้หา
ขอ้มลู ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

ดา้นการตระหนกัถงึปญัหา ทีม่คีวามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลาน ต้องการสรา้งความ
มัน่คงใหค้รอบครวั และตอ้งการเกบ็ออมเป็นมรดก รองลงมา มคีวามส าคญัในระดบัปานกลาง คอื ใชล้ดหย่อนภาษ ี 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู ทีม่คีวามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตวัแทนประกนั เพื่อน / คนรูจ้กั และครอบครวั รองลงมา
มคีวามส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สือ่ออนไลน์ เช่น websiteบรษิทั และคอลเซน็เตอรบ์รษิทั 

ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ทีม่คีวามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผลประโยชน์จากกรมธรรม ์ความมัน่คง และ
ชื่อเสยีงของบรษิทั และจ านวนค่าเบีย้ประกนั รองลงมามคีวามส าคญัในระดบัมาก คอื มกีารท าการสง่เสรมิการขาย  
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ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ทีม่คีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความมัน่คง และชื่อเสยีงของบรษิทั มผีลประโยชน์
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และมอีตัราเบีย้ประกนัทีเ่หมาะสม รองลงมา มคีวามส าคญัในระดบัมาก คอื มกีารท าการสือ่สาร
การตลาดทีด่ ี 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 
สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สามารถเขยีน
เป็นสมมตฐิานย่อย ไดด้งันี้ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูส้งูอายุทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าผูสู้งอายุที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้สงูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถงึปญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูส้งูอายุทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อประกนัชีวติผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการตระหนักถึงปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ0.05 ตามล าดบั จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูส้งูอายุทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชวีติของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถงึปญัหา การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก และการ
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้สูงอายุที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูสู้งอายุที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถงึปญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และ
การตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูส้งูอายุทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ผูส้งูอายุทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนกัถงึปญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผูส้งูอายุทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูส้งูอายุทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนกัถงึปญัหา การคน้หาขอ้มูล และการประเมนิทางเลอืก 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั และผูส้งูอายุทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อย ไดด้งันี้ 
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 สมมติฐานท่ี 2.1 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นการตระหนกัปญัหา จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า การสือ่สารการตลาดในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การส่งเสรมิการขาย และการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธ์กบัการตระหนักถึงปญัหาในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของ
ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 
รองลงมา ด้านการขายโดยบุคคล และการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตระหนักถึงปญัหาในการตดัสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.2 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นการคน้หาขอ้มูล จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า การสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัการคน้หาขอ้มลู ในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง รองลงมา ดา้น
การขายโดยบุคคล และการสง่เสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัการคน้หาขอ้มูล ในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.3 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในด้านการประเมนิทางเลอืก จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า การสื่อสารการตลาดในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ การ
โฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการประเมนิ
ทางเลือก ในการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.4 การสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดโดยตรง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า การสือ่สารการตลาดในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ
ขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง และการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 
อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

จากผลการวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 

1. ผูส้งูอายุทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 การตัดสนิใจซื้อในที่น้ี คือด้านการตระหนักต่อปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการ
ตดัสนิใจซือ้ และดา้นการประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนัอย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และ0.05 ตามล าดบั โดยที่
กลุ่มอายุทีม่คี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในแต่ละดา้นทีม่ากทีส่ดุ คอืช่วงอายุ 50 – 54 ปี ทัง้นี้เน่ืองดว้ย เป็นช่วง
อายุทีเ่ริม่เขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ เป็นช่วงทีเ่ริม่ตระหนักถงึปญัหาในความกงัวลต่ออนาคตยามชรา เมื่อถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ เช่น 
โฆษณาประกนัชวีติ กจ็ะท าให้เกดิความอยากซื้อ และด้วยช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่ยงัไม่เกษียณ ยงัมรีายได้ การน าไป
ลดหย่อนภาษีเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ของคนในช่วงอายุนี้มีจะตัดสนิใจซื้อประกนัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ   
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เพญ็จมาส ศริกิจิวฒันา (2543) ได้เคยศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจท าประกนัชวีติของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจท าประกนัชวีติแตกต่างกนั  
 2. ผูส้งูอายุทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตระหนกัต่อปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่ระดบัการศกึษาทีม่ค่ีาเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในดา้นการตระหนักต่อปญัหา และ
ดา้นการประเมนิทางเลอืกมากทีส่ดุ คอื ปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาทีม่คี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในดา้น
การค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสนิใจซื้อมากที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ทัง้นี้เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูง คือ 
ปรญิญาตรขีึน้ไป จะมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการท าประกนัชวีติ มากกว่าผูส้งูอายุทีม่กีารศกึษาน้อยกว่า  นัน่คอืผูส้งูอายุทีม่ ี
การศกึษาสงู มองการประกนัชวีติเป็นการออม การลงทุน การกระจายความเสีย่ง และการลดหย่อนภาษี โดยมคีวามเขา้ใจ
มากกว่าผูส้งูอายุทีม่กีารศกึษาน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เพญ็จมาส ศริกิจิวฒันา (2543) ไดเ้คยศกึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจท าประกนัชวีติแตกต่างกนั  

3. ผูส้งูอายุทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนัก
ต่อปญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล และด้านการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิที ่0.01 และ
ผูส้งูอายุทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่อาชพีที่มค่ีาเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในดา้นการตระหนักต่อปญัหา 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ คอืกลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เน่ืองจากอาชพีนี้มรีายได้
มาก และแน่นอนกว่าอาชีพอื่นๆ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่ องการลดหย่อนภาษี ซึ่งจะ
แตกต่างกบัอาชีพอื่น และอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยของการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตในด้านการค้นหาข้อมูล คือกลุ่มอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิเนื่องจากอาชพีนี้มรีายไดจ้ ากดั น้อย และมสีวสัดกิารในด้านการรกัษาพยาบาล การประกนั
รายไดใ้นอนาคตทีด่กีว่า เมื่อเทยีบกบัอาชพีอื่นในวยัเดยีวกนั ท าใหต้้องคน้หาขอ้มูลมากเพื่อใหไ้ดป้ระกนัทีม่ผีลประโยชน์
สอดคล้องกบัความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เพ็ญจมาส ศริกิจิวฒันา (2543) ได้เคยศึกษาเรื่องปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจท าประกนัชวีติแตกต่างกนั  
 4. ผูส้งูอายุทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตระหนกัต่อปญัหา และดา้นการคน้หาขอ้มลู แตกต่างกนั อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 และผูส้งูอายุทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่าง
กนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่คี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในดา้นการ
ตระหนักต่อปญัหา และด้านการประเมนิทางเลอืกมากทีสุ่ด คอื กลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 - 40,000 บาท 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มรายไดท้ีม่าก เริม่มกีารเสยีภาษมีากขึน้ จงึเป็นกลุ่มทีเ่ริม่ซือ้ประกนัเพื่อลดหย่อนภาษี กล่าวคอื เป็นกลุ่ม
รายไดท้ีม่เีงนิไดสุ้ทธอิยู่ในช่วง 150,000 – 300,000 บาท และ300,001 – 500,000 บาทต่อปี ตามล าดบั ซึง่เสยีภาษีใน
อตัรารอ้ยละ 5 และ10 ตามล าดบั (กรมสรรพากร. Online: 2556) ท าใหม้กีารตระหนักปญัหา และมกีารประเมนิทางเลอืก 
มากกว่ากลุ่มรายได้อื่น และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในด้านการค้นหาข้อมูล             
มากที่สุด คอื กลุ่มทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มรีายไดม้าก เสยีภาษีในอตัราร้อยละ                
10 ขึน้ไป ดงันัน้ในการซือ้ประกนัแต่ละกรมธรรมจ์ะมเีบีย้ประกนัทีส่งู เพื่อลดหย่อนภาษไีดส้งู จงึมกีารคน้หาขอ้มูลมากกว่า
กลุ่มรายได ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดคุม้ค่ากบัจ านวนค่าเบีย้ประกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็จมาส ศริกิจิวฒันา 
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(2543) ได้เคยศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจท าประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจท าประกนัชวีติแตกต่างกนั  

5. การสือ่สารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง และภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนักปญัหา อย่างมรีะดบันัยส าคญัทาง 
สถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง และการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การขายโดยบุคคล และการ
ประชาสมัพนัธ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตระหนกัปญัหา 
อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า การสื่อสารการตลาดของ
บรษิทัประกนัชวีติมสี่วนท าใหผู้ส้งูอายุตระหนักถงึปญัหาการม ีหรอืซือ้ประกนัชวีติ เช่น สื่อโฆษณาทีส่รา้งเรื่องราวใหเ้กดิ
ความสะเทอืนใจ ใหเ้กดิภาพ กระตุน้ใหต้ระหนกัถงึการไม่มปีระกนัชวีติแลว้จะเป็นอย่างไร การมปีระกนัชวีติดอีย่างไร ซึง่จะ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ (2540) ไดเ้คยศกึษาการขายโดยใชพ้นักงานขาย และสื่อการโฆษณาใน
ธุรกจิประกนัชวีติ พบว่า สือ่การโฆษณาของบรษิทัประกนัชวีติมผีลต่อการรบัรู ้เกีย่วกบัเรื่องการประกนัชวีติ คอืท าใหผู้เ้อา
ประกนัรูจ้กั เขา้ใจ สนใจ และเกดิความตอ้งการซือ้ประกนัชวีติ 

6. การสื่อสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มูล อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ             
ที ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และการสือ่สารการตลาด ไดแ้ก่ การส่งเสรมิการขาย และการขายโดยบุคคล 
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการค้นหาขอ้มูล อย่างมรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า ผูส้งูอายุจะเชื่อว่าตวัแทนประกนัจะเป็นผู้
ที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด คือสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และตอบค าถามได้ถูกต้อง ซึ่งจะ สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
รสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์ (2540) ได้เคยศกึษาการขายโดยใชพ้นักงานขาย และสื่อการโฆษณาในธุรกจิประกนัชวีติ พบว่า 
ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่มีวิธีการขายโดยการขอข้อมูลเบื้องต้นจากคนรู้จ ัก และจะเสนอขายในภายหลัง มีการ
เตรยีมการขายและมกีารเขา้พบลูกค้าดว้ยศลิปะการขายอย่างมปีระสทิธภิาพ จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผู้
เอาประกนัสว่นใหญ่ และผูเ้อาประกนัสว่นใหญ่จะซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติจากตวัแทนมากกว่าซือ้จากบรษิทัโดยตรง   

7. การสือ่สารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์การตลาด
ทางตรง และภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า ในการประเมนิ
ทางเลอืกของการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ ความมัน่คงและชื่อเสยีงของบรษิัท จะเป็นเกณฑ์
ประกอบการพจิารณาเลอืก เน่ืองจากประกนัชวีติเป็นผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้และมรีาคาสงู ดงันัน้การเลอืกบรษิทัประกนั 
บรษิทันัน้ต้องมฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง และมชีื่อเสยีงน่าเชื่อถอื ส่วนการมกีารสื่อสารการตลาดทีด่ ีจะท าให้ผูซ้ือ้ประกนัเกดิ
ความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า และบริษัท ท าให้ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และหากผลประโยชน์กรมธรรม์ตรงตามความ
ตอ้งการของผูซ้ือ้ จะท าใหผู้ซ้ือ้เลอืกและตดัสนิใจไดง้่ายขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า
กระบวนการประเมินทางเลือก คือ สินค้ามีเกี่ยวพันกับความต้องการของผู้บริโภคเพียงใด ผู้บริโภคจะเลือกสินค้า                  
ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ และผูบ้รโิภคจะให้ความส าคญัในตรายี่ห้อ โดยการมปีระสบการณ์และผลที่ได้รบัจากการ 
เลอืกรบัรู ้ 

8. การสือ่สารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์การตลาด
ทางตรง และภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจ
ซื้อ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ในระดับต ่า และการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การ
ประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซื้อ 
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อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จากผลการวจิยัพบว่า ผูส้งูอายุจะตดัสนิใจซื้อประกนั
ชวีติทีม่ผีลประโยชน์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง และซือ้ประกนักบับรษิทัทีม่คีวามมัน่คง และมชีื่อเสยีง เน่ืองจาก
ประกนัชวีติเป็นผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้ลงทุนระยะยาว จงึตอ้งซือ้กบับรษิทัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื และดว้ยจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายต่อปีสงู และสุขภาพทีแ่ตกต่างกนัของผูส้งูอายุ ท าใหก้ารเลอืกผลประโยชน์ของกรมธรรมแ์ตกต่างกนัไป ใหส้อดคลอ้ง
กบัแต่ละคน ดงันัน้การสื่อสารการตลาดจะช่วยให้ผูส้งูอายุรบัทราบขอ้มูล สรา้งความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์และองคก์ร 
และกระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบังานวจิยังานวจิยัของ รจเรข สวุรรณเนตร (2539) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ จากผลการวจิยัพบว่าทศันคตทิีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัชวีติ คอื ความมัน่คงของบรษิทัว่ามรีากฐานทีม่ ัน่คงและน่าเชื่อถอื และความพอใจในผลประโยชน์และเงื่อนไขที่
เกีย่วกบัเงนิปนัผล และความคุม้ครองทีบ่รษิทัมอบให ้และดา้นตวัแทนขายประกนัชวีติมีส่วนท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ 
โดยท าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ใจในเงื่อนไข และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากบรษิทั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการสือ่สารการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมายทีม่กีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ด้จากงานวจิยัครัง้นี้คอื 
ผูส้งูอายุทีม่อีายุ 50 – 54 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป มอีาชพีพนกังานเอกชน ขา้ราชการ / 
พนักงานรฐัวสิาหกจิ และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ดงันัน้บรษิัทประกนัควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ผลติภณัฑด์งันี้ เพื่อสามารถวางแผนกลยุทธไ์ดอ้ย่างเหมาะสม   
 2. การท าใหผู้้สงูอายุเกดิการตระหนักปญัหาในการซือ้ประกนัชวีติ บรษิทัประกนัควรใหค้วามส าคญัการสื่อสาร
การตลาด ดา้นการโฆษณา และการสง่เสรมิการขาย เพราะมคีวามสมัพนัธม์ากทีส่ดุ ดงันัน้บรษิทัประกนัควรสรา้งโฆษณาที่
กระตุน้ใหผู้ส้งูอายุตระหนกัถงึความส าคญัในการมปีระกนัชวีติ และมขีอ้ความแสดงการส่งเสรมิการขาย เช่น ผ่อนช าระค่า
เบีย้ประกนัได ้ใหเ้ด่นชดั เพื่อเพิม่โอกาส ใหผู้ส้งูอายุเกดิความสนใจในประกนัชวีติมากยิง่ขึน้ และผลวจิยัพบว่า ในดา้นการ
โฆษณา ผูส้งูอายุมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการโฆษณาผ่านสือ่โทรทศัน์ ท าใหเ้กดิความสนใจซือ้ประกนัชวีติมากขึน้ และในดา้น
การสง่เสรมิการขาย ผูส้งูอายุมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการใหผ้่อนช าระค่าเบีย้ประกนัได ้มากทีส่ดุ  
 3. การท าให้ผู้สูงอายุเกิดการค้นหาข้อมูลในการซื้อประกนัชีวิต บริษัทประกนัควรให้ความส าคญัการสื่อสาร
การตลาด ดา้นการตลาดทางตรง และการประชาสมัพนัธ ์เพราะมคีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทัประกนัควรมรีะบบ
บริหารความสมัพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่ดี เช่น มีการเก็บรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วน เป็นต้น และมีการ
ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ทีเ่หมาะสม อย่างสม ่าเสมอ จะท าใหบ้รษิทัประกนัเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ วางแผนการขายได้
อย่างเหมาะสม และมภีาพลกัษณ์ทีน่่าเชื่อถอื และผลวจิยัพบว่าในดา้นการตลาดทางตรง ผูส้งูอายุมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการ
สง่ขา่วสาร หรอืสทิธพิเิศษเกีย่วกบัประกนัชวีติผ่านทางจดหมาย ทางไปรษณียท์ าใหส้นใจในขา่วสารนัน้มากขึน้ และในดา้น
การประชาสมัพนัธ ์ผูส้งูอายุมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆเป็นประจ าท าใหเ้กดิความน่าสนใจ และ
ความน่าเชื่อถอื มากทีส่ดุ  
 4. การท าใหผู้ส้งูอายุเกดิการประเมนิผลทางเลอืก บรษิทัประกนัควรใหค้วามส าคญัการสื่อสารการตลาด ดา้นการ
ขายโดยบุคคล และการส่งเสรมิการขายเพราะมคีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทัประกนัควรมกีารอบรมพนักงาน หรอื
ตัวแทนขาย ให้มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนเข้าพบลูกค้า เช่น การแต่งกาย บุคลิกภาพ การน าเสนอ และข้อมูล
ผลติภณัฑ ์เป็นตน้ ซึง่ก่อใหค้วามน่าเชื่อถอื ความประทบัใจต่อลูกคา้ และเกิดการซือ้ในทีสุ่ด และผลวจิยัพบว่าในดา้นการ



13 

 

ขายโดยบุคคล ผู้สูงอายุมีความคดิเห็นในเรื่องภาพลกัษณ์ของตัวแทนขาย เช่น การแต่งกาย บุคลิกภาพ มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อประกนัชวีิต และด้านการส่งเสรมิการขาย ผู้สูงอายุมคีวามคดิเหน็ในเรื่องการให้ผ่อนช าระค่าเบี้ยประกนัได ้             
ท าใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัไดง้่ายขึน้ มากทีส่ดุ  
 5. การท าใหผู้ส้งูอายุเกดิการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ บรษิทัประกนัควรใหค้วามส าคญัการสื่อสารการตลาด ดา้น
การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขายเพราะมีความสมัพนัธ์มากที่สุด  ดงันัน้บรษิัทประกนัควรมกีารส่งเสริมให้
พนักงาน หรอืตวัแทนขายรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่นการส่งบตัรอวยพรในวนัปีใหม่ เพื่อให้เกดิ
ความประทบัใจ และเกดิการแนะน าปากต่อปาก และควรมขีองก านนั หรอืสทิธพิเิศษให ้ในกรณีทีล่กูคา้รายเก่าแนะน าลูกคา้
รายใหม่ใหก้บับรษิทั เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการบอกต่อ ซึง่การทราบขอ้มูลประกนัชวีติจากบุคคลใกลช้ดิทีเ่คยซื้อประกนัชวีติ
แลว้ จะท าใหผู้ส้งูอายุเกดิการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติง่ายขึน้ และผลวจิยัพบว่าในดา้นการขายโดยบุคคล ผูส้งูอายุมคีวาม
คดิเหน็ในเรื่องภาพลกัษณ์ของตวัแทนขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ และดา้นการสง่เสรมิการขาย ผูส้งูอายุมคีวาม
คดิเหน็ในเรื่องการใหผ้่อนช าระค่าเบีย้ประกนัได ้ท าใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัไดง้่ายขึน้ มากทีส่ดุ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป  
 1. ควรมกีารท าวจิยัโดยใชเ้ครื่องมอืเชงิคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์ เน่ืองจากผูส้งูอายุบาง 
ท่าน มปีญัหาเรื่องของการอ่าน การแปลความหมายของประโยค ปญัหาเรื่องสายตา การใชเ้ครื่องมอืเชงิคุณภาพจะท าใหไ้ด้
ขอ้มลูทีไ่ม่คลาดเคลื่อน  
 2. ควรมกีารขยายพืน้ทีใ่นการท าวจิยั เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ไดข้อ้มลูดา้นประชากรศาสตรท์ีค่รอบคลุม สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวางแผนการตลาดไดอ้ย่างแม่นย ามากยิง่ขึน้ 
 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัในดา้นอื่นๆ เช่นปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัทางจติวทิยา ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชวีติของผูส้งูอายุ เพื่อใหน้กัการตลาดทราบถงึความตอ้งการ และสือ่สารไปยงัผูสู้งอายุไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ได้ดว้ย ความกรุณาของ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์           

ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นอาจารย์ทีป่รกึษา ใหค้ าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืดูแลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่ องต่างๆ ใน
งานวจิยัฉบบันี้เสมอมา ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณาใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม ผูว้จิยักราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน             
ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั  

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการ MBA คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีช่่วยอ านวยความสะดวก 
และประสานงานทุกอย่าง จนท าใหง้านวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ 

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่คอยให้ก าลงัใจ ห่วงใย ขอขอบคุณเพื่อน ๆทุกคนที่คอยช่วยเหลอื และให้
ก าลงัใจกนัเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามพยายามจนส าเรจ็ในวนัน้ี 

สดุทา้ยนี้คุณประโยชน์ และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหก้บั บดิา มารดา ครูบาอาจารย์
ทุกท่าน ซึง่เป็นผูม้อบวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่แด่ผูว้จิยั 

 



14 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ.์ (2546). จติวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: ไทยเจรญิการพมิพ.์ 
กรมสรรพากร. (2556). อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา. สบืคน้เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557, จาก www.rd.gp.th.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. กรุงเทพ ฯ:  
        โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
--------. (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิ าหรบัการบรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพ ฯ:  
        โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2546). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่9. กรุงเทพฯ: เทพเนรมติการพมิพ.์  
ณฐัวรรณ จนัทรวรรณ. (2551). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูห้ญงิ 
        วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ดารา ทปีะปาล. (2546). การสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพมิพ.์ 
ตนิ ปรชัญพฤทธิ.์ (2542). ทฤษฎอีงคก์าร. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 
ไทยไลฟ์. (2557). ประวตับิรษิทั และรปูแบบการประกนั. สบืคน้เมื่อ 10 กุมภาพนัธ ์2557, จาก www.thailife.com.  
นิพนธ ์เทพวลัย.์ (2523). ประชากรศาสตร.์ พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
บุญเกยีรต ิชวีะตระกลูกจิ. (2543). เอกสารการสอนชุดวชิา พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หน่วยที ่9-15. พมิพค์รัง้ที ่9. นนทบุร:ี  
        มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
แบ๊งค๊อกไลฟ์. (2555). ประวตับิรษิทั. สบืคน้เมื่อ 10 กุมภาพนัธ ์2557, จาก www.bangkoklife.com. 
ปิยะนุช รตันกุล. (2552). การวเิคราะหก์ารกระจายอายุและแนวโน้มกลุ่มอายุ และของบุคลากรสายวชิาการ 
        มหาวทิยาลยัมหดิล. งานวเิคราะห.์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหดิล. 
เพญ็จมาส ศริกิจิวฒันา. (2543). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท าประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        วทิยานิพนธ ์นศ.ม (นิเทศศาสตรพ์ฒันาการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
โพสตท์เูดย.์ (2557). ประกนัภยั. สบืคน้เมื่อ 6 กุมภาพนัธ ์2557, จาก www.posttoday.com. 
เมอืงไทยประกนั. (2557). ประวตับิรษิทั และรปูแบบประกนัภยั. สบืคน้เมื่อ 10 กุมภาพนัธ ์2557,  
        จาก www.muangthaiprakun.com. 
รสัมช์ญา คนัธมธุรพจน์. (2540). การขายโดยใชพ้นกังานขาย และสือ่การโฆษณาในธุรกจิประกนัชวีติ.วทิยานิพนธ ์บธ.ม. 
        (การตลาด). กรุงเทพฯ :บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์  
วเิชยีร เกตุสงิห.์ (2543). การวจิยัเชงิปฏบิตั.ิ พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: เจรญิผล. 
วพิรรณ ประจวบเหมาะ; และ ศริวิรรณ ศริบิุญ. (2553). ขนาดและแนวโน้มของประชากรสงูอายุ.  
        สบืคน้ เมื่อ 3 พฤศจกิายน 2556, จาก www.m-society.go.th. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา.   
--------. (2541). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
--------. (2543). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
--------. (2548). การวจิยัธุรกจิ. กรุงเทพ ฯ: ธรรมสาร.  
--------. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 



15 

 

สชุานนัท ์ชสี าราญ. (2551). ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และคุณลกัษณะของตวัแทน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ 
        กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สวุมิล แมน้จรงิ. (2545). การสง่เสรมิการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ: เอช เอน็ กรุ๊ป. 
เสร ีวงษ์มณฑา. (2540). ครบเครือ่งเรือ่งการสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั. (2555). การประกนัชวีติ.  
        สบืคน้เมื่อ 15 ธนัวาคม 2556, จาก www.oic.or.th 
ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2552). การสมรสและภาวการณ์เจรญิพนัธ.์ สบืคน้เมื่อ 15 ธนัวาคม 2556. จาก www.nso.go.th. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
เอแซดเอวาย. (2557). ประวตับิรษิทั และรปูแบบประกนัภยั. สบืคน้เมื่อ 10 กุมภาพนัธ ์2557, จาก www.azay.co.th 
เอไอเอ. (2557). ประวตับิรษิทั และรปูแบบประกนัภยั. สบืคน้เมื่อ 10 กุมภาพนัธ ์2557, จาก www.aia.co.th 
อจัจมิา เศรษฐบุตร. (2539). การบรหิารการตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
Belch, George E.; & Belch, Michael A. (1993). Introduction to Advertising and promotion. An Integrated Marketing  
        Communications Perspective. 2d ed. Boston: Richard D. Irwin, Inc.  
Boone, Louis E; & Kurtz, David L. (1995). Integrated Marketing Communication. New Jersey: Prentice-Hall. 
Bovee, Courtland L.; et al. (1995). Advertising Excellence. New York: McGraw-Hill. 
Duncan, Tom. (2005). Principle of Advertising & IMC. 2d ed. Boston: McGraw-Hill. 
Fill, Chris. (2002). Marketing Communication. 3d ed. Harlow England: Financial Times: Prentice Hall. 
--------.  (1995). Marketing Communication. Frameworks. Theories and Applications. Englewood Cliffs. N.J.:  
        Prentice-Hall.  
Hartung, Joachim. (2001). Testing for Homogeneity in combining of two-armed trials with normally distributed  
        responses. The Indian Journal of statistic. Sankhya. Volume 63. 
Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis Planning Implementation and Control. 9th ed. New Jersey:  
        Simon&Schuster Company.  
Schiffman, Leon G; & Kanuk, Leslie Lazar. (2007). Consumer Behavior. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall. 
Stanley Unanoff. (1997). Handbook of Sales Promotion: McGraw-Hill.  
 
 

 
 

http://www.nso.go.th/

