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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์

เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ประกนัชวีติผ่านทาง
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั(มหาชน) ทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบใน
ถามเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน สถติิ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์ค่าที สถิติวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสนั การวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท 
สถานภาพโสด และมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน ผูบ้รโิภคที่มอีายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
สถานภาพสมรส และอาชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์
เฮ้าสจ์ ากดั(มหาชน) ที่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 การตอบสนองของผู้ซื้อ ด้านการเลอืก
ผูข้าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจและดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลติภณัฑ ์และดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานพนักงาน
บรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงนิสะสมทีน่ าสง่เขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  
 
ค าส าคญั: ประกนัชวีติ ผูบ้รโิภค ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the decision-making processes of consumers in the 
Bangkok metropolitan area regarding the purchase of life insurance via the Land and Houses Bank 
Public Company Limited employees, with a the sample group of four hundred consumers and residents 
in the Bangkok metropolitan area This study employed a  questionnaire to collect data by statistical 
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analysis using percentage, mean and standard deviation, statistical hypotheses testing with t-testing, 
One-Way ANOVA and Pearson's Correlation Coefficient Based on the results of data analysis, it was 
found held a majority that the of consumers were male, single, aged thirty to thirty nine, an education al 
level of undergraduate or bachelor degree's an average monthly income of 35,001 to 45,000 baht, and 
occupted as private company employees. The consumers differed in terms of age, education, income, 
status and occupation decided to buy life insurance from Land and Houses Bank employees with a 
statistical significance of .05. The responses of buyers to the sellers made the decision to buy life 
insurance via the Land and Houses Bank employees had a high level relationship and a statistical 
significance of.01. The lifestyles of interests and opinions had a relationship with the decision to buy life 
insurance via the Land and Houses Bank employees in the same direction, at a high level and with a 
statistical significance at .01. 

 
Keywords: Life Insurance, Consumer Behavior, Land and Houses Bank, Bangkok Metropolitan Area 
 
บทน า 

การประกนัชวีติเป็นสญัญาระหว่างผู้ให้ประกนั (บรษิัทประกนัชวีติ) กบัผู้เอาประกนั โดยผู้เอาประกนั
จะต้องจ่ายเบีย้ใหก้บัผูร้บัประกนั หากผูเ้อาประกนัเกดิเสยีชวีติขณะทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบัตามเงื่อนไข กรมธรรม์
ประกนัชวีติจะจ่ายเงนิจ านวนหนึ่งใหก้บัผูร้บัผลประโยชน์ เรยีกว่าเงนิสนิไหมทดแทน โดยการท าประกนัชวีตินัน้
ถือเป็นการสร้างหลกัประกันและความมัน่คงให้กับผู้เอาประกนัและครอบครวั ซึ่งถือว่าธุรกิจประกนัชีวิตเป็น
สถาบนัการเงนิทีส่รา้งความมัน่คงในชวีติใหก้บัประชาชนจงึท าใหธุ้รกจิประกนัชวีติในประเทศไทยเตบิโตขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปจัจุบนัแบบประกนัชวีติมคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ประกอบกบัผลติภณัฑ์ประกนัชวีติถือเป็น
ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) โดยอยู่ในรปูการใหบ้รกิารจงึตอ้งมกีารควบคุมจากหน่วยงานกลาง 
(ส านกัคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิประกอบธุรกจิประกนัภยั หรอื คปภ.) เพื่อก ากบัดแูลบรษิทัประกนัชวีติใหม้ี
ความเขม้แขง็มัน่คง และคุม้ครองประโยชน์ของผูเ้อาประกนั 

ปจัจุบนัการขายประกนัภยัผ่านทางธนาคารไดร้บัความนิยมจากผู้เอาประกนัสูงขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การขายประกนัชวีติในปี 2560 ช่องทางการขายประกนัชวีติผ่านธนาคาร (Bancassurance) มเีบีย้ประกนัชวีติรวม
ทัง้สิน้ 268,538 ลา้นบาท (รวม Single Premium) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 53.41 ของเบีย้ประกนัชวีติรบัปีแรกรวม
ทุกช่องทาง จะเหน็ไดว้่าการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารครองสดัสว่นการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่ง เน่ืองจาก
การขายผลติภณัฑป์ระกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารซึง่เป็นการบรกิารทางการเงนิทีส่ามารถเตมิเตม็ความจ าเป็น
ทางการเงนิทัง้ทางด้านประกนัภยั หรอืการลงทุนให้แก่ลูกค้า การขายประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารจงึเป็นที่
นิยมเป็นอย่างมาก ส่วนทางดา้นบรษิทัประกนัชวีติกม็คีวามต้องการอย่างสงูทีจ่ะเขา้มาเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบั
ธนาคาร เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการขยายฐานลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด อกีทัง้ทางธนาคารเองกไ็ดร้บัผลตอบแทนจาก
การน าเสนอขายประกนัชวีติ เนื่องจากธนาคารมีสาขาพร้อมที่จะให้บรกิาร และน าเสนอขายประกนัชีวติให้กบั
ลูกคา้ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศรวมถงึตัวพนักงานธนาคารเองกม็พีืน้ฐานความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงนิที่ดอียู่
แล้วจงึไม่น่าแปลกใจที่ธนาคาร และบรษิัทประกนัชวีติต่างกม็กีารแข่งขนัเพื่อแย่งกนัเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกนั
อย่างรุนแรง เช่นธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) มพีนัธมติรดว้ยกนัทัง้หมด 3 บรษิทั ประกอบไปดว้ย 
บรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ, บรษิทัเอไอเอประกนัชวีติ และบรษิทัไทยสมุทรประกนัชวีติ ซึ่งทัง้ 3 บรษิัทประกนั
ต่างกแ็ข่งขนัเพื่อต้องการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด โดยมกีารแข่งขนัทัง้ทางด้านผลติภัณฑ์ และ
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รูปแบบการให้ผลตอบแทน โดยบริษัทเมอืงไทยประกนัชวีิตจะเน้นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และเน้นเรื่องการบรกิารใหก้บัพนักงานธนาคารทีจ่ะสามารถน าเสนอขายแบบ
ประกนัชวีติใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนบรษิทัเอไอเอประกนัชวีติ จะเน้นเรื่องการใหผ้ลตอบแทนทีส่งู
กบัพนักงานธนาคาร ส่วนบรษิทัไทยสมุทรประกนัชวีติจะเน้นเรื่องการเสนอผลติภณัฑแ์บบระยะสัน้ๆ เน้นวธิซีื้อ
ง่ายขายคล่อง เน้นความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร ซึง่จะเหน็ไดว้่าธนาคารทุกธนาคาร กจ็ะมบีรษิทั
ประกนัชวีติเป็นพนัธมติรทางธุรกจิร่วมกนั 

อย่างไรกต็ามถึงแม้ว่าการขายประกนัชวีติผ่านธนาคาร (Bancassurance) มอีตัราเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
แต่กเ็กดิขอ้รอ้งเรยีนการซือ้ประกนัชวีติผ่านช่องทางธนาคารกว่าครึง่เกดิจากความเขา้ใจของลูกคา้ทีค่ลาดเคลื่อน 
เพราะผลติภณัฑป์ระกนัชวีติบางประเภทใกลเ้คยีงกบัเงนิฝากมากจนอาจท าใหเ้กดิความเข้าใจผดิและท าใหเ้กดิขอ้
รอ้งเรยีน ทัง้นี้สมาคมธนาคารไทยไดแ้จง้แนวทางปฏบิตัริ่วมกบัทางธนาคารเพื่อปรบัปรุงคุณภาพการขาย โดยจะ
มกีารแยกพืน้ทีก่ารเสนอขายประกนัชวีติออกจากเคาน์เตอรร์บัฝากเงนิและมป้ีายบอกอย่างชดัเจน รวมถงึการใช้
กระบวนการในการก ากบัและตรวจสอบคุณภาพการขายประกนัชวีติของธนาคารทัง้กระบวนการก่อน ระหว่าง และ
หลงัการขาย ซึ่งจะมกีารน าเอาวธิกีารสุ่มตรวจ(Mystery Shopping)มาใช ้อกีทัง้จะมกีารจดัท าคู่มอืประกอบการ
ขายและจดัอบรมความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องแก่ประชาชน โดยสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืประชาชนต้องมคีวามเขา้ใจว่า
การท าประกนัชีวติไม่ใช่การฝากเงนิกบัธนาคารและธนาคารเองก็ไม่อาจใช้การท าประกนัชวีิตเป็นเงื่อนไขการ
ต่อรองในการใหส้นิเชื่อหรอืการท าธุรกรรมอื่นๆ ซึง่หากทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนัแลว้กจ็ะช่วยใหข้อ้
ขดัแยง้ต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตลดลง 

ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในเรื่องการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธนาคารฯมีรูปแบบการ
น าเสนอขายให้กบัผู้บรโิภคที่น่าสนใจ คอืมีบรษิัทประกนัชวีติที่เป็นพนัธมติรมากถึง 3 บรษิัท ซึ่งแตกต่างจาก
ธนาคารอื่นๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกตดัสนิใจ ประกอบกบัสาขาของธนาคารฯในเขตกรุงเทพมหานครมจี านวนที่
มากกว่าสาขาในต่างจงัหวดั ลกูคา้เป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการซือ้ประกนัชวีติ และตระหนกัถงึความส าคญั
ของประกนัชวีติ เช่น เป็นเงนิเกบ็ออมระยะยาวในอนาคต เป็นการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี ใหค้วามคุ้มครอง
ชวีติในวงเงนิทีส่งู ตลอดจนซือ้เพื่อความคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล ทัง้นี้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ทัง้
บรษิทัประกนัชวีติ และธนาคารฯ ทีจ่ะพฒันาออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อใหต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค 
รวมถึงการพฒันาทัง้ในเรื่องกระบวนการขาย การบรกิารต่างๆ และการใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่ และตอบโจทยใ์นทุกๆด้านให้กบัผู้บรโิภค ในส่วนของผูบ้รโิภคนัน้กจ็ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑ์
ประกนัชีวติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคเลอืกแบบประกนัชวีติที่เหมาะสม และตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเองได ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และอาชพี 

2. เพื่อศกึษาการตอบสนองของผู้ซื้อ ประกอบด้วย การเลอืกผลติภณัฑ์ การเลอืกตราสนิค้า การเลอืก
ผูข้าย การเลอืกเวลา การเลอืกปรมิาณ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่ อเดอืนสถานภาพ

สมรส และอาชพี 
1.2 การตอบสนองของผู้ซื้อ ได้แก่ การเลอืกผลติภณัฑ์ การเลอืกตราสนิค้า การเลอืกผู้ขาย การเลอืก

เวลา และการเลอืกปรมิาณ 
1.3 รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั 

(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ               
ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิต                 
ทีแ่ตกต่างกนั 

2. การเลอืกการตอบสนองของผู้ซื้อ ประกอบด้วย การเลอืกผลิตภัณฑ์ การเลอืกตราสนิค้า การเลอืก
ผูข้าย การเลอืกเวลา การเลอืกปรมิาณ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น มีความสมัพันธ์กบัการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560) การแบ่งส่วนตลาด
ตามประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร์ มี
เกณฑ ์เช่น เพศ รายได ้อาชพี การศกึษา ศาสนา ยุคสมยั อายุ ข ัน้ตอนในวฎัจกัรชวีติครอบครวั หรอืเป็นการแบ่ง
สว่นตลาดตามขนาด โครงสรา้งประชากร และการแบ่งสว่นตลาดตามปจัจยัทางประชากรศาสตรท์ีนิ่ยมใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศกึษา และอาชพี ซึง่ใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของ
กลุ่มเป้าหมายน้ี เป็นการช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะส าคญัที่ช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพ ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปร
อื่น ซึง่มกัจะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตอบสนองของผู้ซ้ือ แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
behavior model) เป็นการศกึษาเหตุจงูใจในการบรโิภค ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์โดยจะเริม่ตน้จากการมี
สิง่กระตุ้น (Stimulus) ซึง่ประกอบดว้ย สิง่กระตุ้นภายนอกไดแ้ก่ สิง่กระตุน้ทางการตลาด และสิง่กระตุน้อื่นๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง วฒันธรรมเป็นต้น โดยสิง่กระตุ้นล้วนก่อให้เกดิความต้องการในความรูส้กึ
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ของผู้ซื้อหรือเรียกว่า กล่องด าของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรอืผู้ขายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกของผูซ้ือ้ซึง่จะ
มผีลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ เนื่องจากมกีารจดัสิง่กระตุ้น (Stimulus) ให้
เกิดความต้องการเพื่อให้เกิดความตอบสนอง (Response) แบบจ าลองนี้ เรียกว่า Model of Buyer Behavior 
พฤติกรรมผูบ้รโิภคจะพจิารณาในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ ทัง้ทางด้านจติใจและพฤติกรรมทางกายภาพ 
การซือ้เป็นกจิกรรมทางดา้นจติใจและทางกายภาพซึง่เกดิขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าใหเ้กดิการซือ้และ
เกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น โดยทัว่ไปแลว้ผูบ้รโิภคจะแสดงพฤตกิรรมเพราะมสีิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ า
ให้เกิดความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรยีบเสมือน
กล่องด าผูผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆของผู้
ซือ้แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s decision) จุดเริม่ต้น
ของโมเดลนี้อยู่ทีม่สี ิง่กระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กดิความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง(Response) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต สุปญัญา ไชยชาญ (2550) ได้กล่าวว่า จาก
แนวคดิรปูแบบการด าเนินชวีติ นกัการตลาดใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะจติวทิยาทางสงัคมของผูบ้รโิภคเป็นเกณฑใ์น
การแบ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภค ลักษณะจิตวิทยาทางสงัคม (Psychographics) เป็นค าที่น ามาใช้
ประเมนิแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคดว้ยการวเิคราะหก์จิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และ
ความคดิเหน็ (Opinions: O) โดยจะวเิคราะหว์่า ผูบ้รโิภคใชเ้วลาและทรพยากรต่างๆอย่างไรในแต่ละวนั อะไรใน
สิง่แวดล้อมที่สนใจถือว่ามีความส าคญัเกี่ยวกบัตนเอง และคดิถึงโลกรอบๆตวัอย่างไร การวเิคราะห์ในลกัษณะ
ดงักล่าวเรยีกสัน้ๆว่า AIO เพื่อการอา้งองิ การวดัรูปแบบการด าเนินชวีติแบบ AIOs เป็นวธิกีารวดัทีเ่ป็นทีน่ิยมใช้
กนัมากทีส่ดุ โดยสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ ไดใ้หค้ าจ ากดัความของตวัแปร
ดงักล่าว 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ การตดัสนิใจ (Decision marking) หมายถงึ กระบวนการ
ในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆที่มอียู่ ซึ่งผูบ้รโิภคจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของ
สนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีจ่ะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจซือ้
จงึเป็นกระบวนการทีส่ าคญัของผูบ้รโิภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค (Decision 
Process) แมว้่าผูบ้รโิภคจะมคีวามแตกต่างกนั มคีวามตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้รโิภคจะมรีปูแบบการตดัสนิใจซือ้
ทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี การตระหนกัถงึปญัหาหรอืความตอ้งการ 
การเสาะแสวงหาขอ้มลูก่อน การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

แนวคิดเก่ียวกบัประกนัชีวิต สุธรรม พงษ์ส าราญ (2542) กล่าวว่า การประกนัชวีติ คอื การที่บุคคล
กลุ่มหนึ่งรวมกลุ่มกนัและร่วมกนัรบัผดิชอบในส่วนทีเ่ดอืดรอ้นเกีย่วกบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้กบัครอบครวัของบุคคลใน
กลุ่มนัน้ การมรณกรรมของบุคคลในครอบครวั ย่อมน าความเสยีหาย ความเดอืดรอ้นมาสูค่รอบครวันัน้ หากบุคคล
ผูเ้ป็นหวัหน้าครอบครวัไดท้ าการประกนัชวีติ คอื การยอมใหบุ้คคลกลุ่มหนึ่งร่วมรบัผดิชอบรบัสว่นเฉลีย่เรื่องของ
ความเดือดร้อน ครอบครัวบุคคลนัน้ก็จะได้รบัเงินจ านวนหนึ่งตามสญัญา ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือบุคคลใน
ครอบครวันัน้ และแบ่งเบาความเดอืดร้อนเรื่องรายได้จุดประสงค์ของการท าประกนัชีวติ คือ ความต้องการให้
ครอบครวัทีป่ระสบความสญูเสยีไดร้บัการชดเชย บุคคลทีช่ราภาพ หรอืบุคคลทีป่ระสบความทุพพลภาพมรีายได้
เลีย้งตนเองได ้ซึง่จะเหน็ไดว้่าการประกนัชวีติจะท าใหค้นเราใชช้วีติไดอ้ย่างมัน่คง การประกนัชวีติ คอื การประกนั
ชวีติ เป็นวธิกีารที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกนัเฉลี่ยภยัอนัเน่ืองจากการตาย การสญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพ และการ
สูญเสยีรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกบัภัยเหล่านัน้ กไ็ด้รบัเงนิเฉลี่ยช่วยเหลอืเพื่อบรรเทา
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ความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั โดยบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการน าเงนิกอ้นดงักลา่ว
ไปจ่าย ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัภยั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.), 2561) 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เปิด
ด าเนินกจิการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2548 โดยได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้
ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2554 กระทรวงการคลงัโดยค าแนะน าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) ปรบัฐานะจาก
ธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายย่อย เป็นธนาคารพาณิชย ์โดยใชช้ื่อว่า ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) และ
ไดด้ าเนินการธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2554 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอล 
เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดกลยุทธใ์หเ้ป็นกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ เพื่อท าธุรกจิทางการเงนิ
ทีค่รบวงจร ปจัจุบนักลุ่มธุรกจิทางการเงนิมผีลติภณัฑ์ทางการเงนิและบรกิารต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูคา้ ทัง้ดา้นเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชื่อ กองทุน หลกัทรพัย ์ทีป่รกึษาทางการเงนิ และบรกิารต่างๆ 
เช่น บรกิารเป็นนายหน้าประกนัชวีติ บรกิารรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิาร บรกิารรบัช าระภาษีของกรมสรรพากร 
บรกิารแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ บรกิารธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บรกิารบรหิารจดัการการเงนิ  เป็นต้น 
รวมทัง้การพฒันาคุณภาพการบรกิาร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้ที่ซื้อหรอืเคยซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคาร แลนด์ แอนด ์
เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ประกนัชวีติ
ผ่านทางธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาด
ตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560)จากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั
ครัง้นี้เท่ากบั 385 คน และเพิม่ตวัอย่างไวอ้กี 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างคอื 400 คน  

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะเจาะจงธนาคาร แลนด์ แอนด ์

เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 5 สาขา โดยคดัเลอืกสาขาที่มยีอดขายประกนัชวีติสูงสุดในปี พ.ศ.2560 จากทัง้หมด 58 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ สาขาเดอะเซอร์เคลิ(ราชพฤกษ์) สาขาเซ็นทรลัป่ินเกล้า สาขาบิ๊กซบีางนา 
สาขาถนนจนัทน์ สาขาซคีอนบางแค (ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน), 2560)   

ขัน้ที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 
400 คน เลอืกตวัอย่างจากเขตทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 สาขาละ 80 คน  

ขัน้ที ่3 การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างตาม
ขัน้ที ่3 ซึง่ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจาก

การรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และอาชพี โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลาย
ปิด (Close-Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก จ านวน 6 ขอ้ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการตอบสนองของผูซ้ื้อ จ านวน 18 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มลีกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) 
เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
ม ี5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติ จ านวน  9 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มลีกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) 
เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
ม ี5 ระดบั 

สว่นที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงงานธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ด้านการตัดสนิใจ จ านวน 5 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – 
Ended Question) มลีกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบ
เพยีงตวัเลอืกเดยีว โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส อาชพี
และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางพนักงงานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

 2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานภาพสมรส อายุ และการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงงานธนาคาร แลนด ์
แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวเิคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One 
Way ANOVA 

2.2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการตอบสนองของผู้ซื้อ ได้แก่ การเลือกผลติภัณฑ์ การเลอืกตรา
สนิคา้ การเลอืกผูข้าย การเลอืกเวลา การเลอืกปรมิาณ กบัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนกังงานธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.3 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ กบั
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางพนักงงานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
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ผลการวิจยั 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 อายุ 30 - 39 ปี 

จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีจ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 56.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 สถานภาพโสด
จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 

2. ดา้นการเลอืกผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.70 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก รูปแบบประกนัชวีติมใีห้เลอืกหลากหลายตรงตามความต้องการ 
เช่น แบบสะสมทรพัย ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67  

3. ดา้นการเลอืกตราสนิคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.42 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ธนาคารมคีวามทนัสมยั น่าใชบ้รกิาร ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50  

4. ดา้นการเลอืกผูข้าย โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.86 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก พนักงานมบีุคลกิภาพที่ด ีน่าเชื่อถือ พนักงานมคีวามคุน้เคยและ
รูจ้กัลกูคา้เป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากนั 4.90  

5. ดา้นการเลอืกเวลา โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.23 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ซือ้
เมื่อกรมธรรม์เล่มเดมิครบก าหนด ซื้อเมื่อต้องการสทิธใินการลดหย่อนภาษี ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 4.38  

6. ดา้นการเลอืกปรมิาณ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.73 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ซื้อกรมธรรม์ให้ตนเอง และบุคคลในครอบครวั ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.84  

7. ดา้นกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.41 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านชอบ
ท ากิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจตัวเองและสุขภาพ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57  

8. ด้านความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.83 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่าน
สนใจนวตักรรมใหม่ๆของประกนัชวีติ เช่น ประกนัชวีติควบการลงทุน ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดี
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.88 

9. ดา้นความคดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.87 และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่าน
คดิว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการท าประกนัชวีติใหป้ระชาชนรบัทราบ ผูบ้รโิภคมี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.92  

10. ความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.84 และเมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่า ท่านตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติเพราะเหน็ถงึความส าคญัในการท าประกนัชวีติ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.94  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด ์
เฮา้สจ์ ากดั(มหาชน) ทีไ่ม่แตกต่างกนั โดยทีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย แต่เน่ืองจากการซือ้ประกนั
ชวีติสามารถซือ้ไดทุ้กเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิ หรอืเพศชาย ต่างกใ็หค้วามสนใจในการท าประกนัชวีติ เพราะทุก
คนมีโอกาสในการเจ็บป่วยหรือได้รบับาดเจ็บ หรือต้องการเก็บเงินออมในลกัษณะรูปแบบประกนัชีวิตไว้เพื่อ
อนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภสัรา ปุงคานนท์ (2558) ศกึษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ 
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และแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านทางช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกนั มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่
แตกต่างกนั 

2. อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด ์
เฮา้สจ์ ากดั(มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ี
อายุ 30 - 39 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) มาก
ทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่คีวามมัน่คงทางดา้นการงาน การเงนิ มรีายไดท้ีแ่น่นอน ต้องการความมัน่คงในชวีติ มี
การวางแผนการออมเงนิ และการดูแลรกัษาสุขภาพตวัเองในยามเจ็บป่วยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของวรรณิศา หมานมานะ (2558) ได้ศึกษาถึง ลักษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแบบสะทรพัยธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) พบว่า ช่วงอายุเป็น
ปจัจยัท าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤตกิรรมทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 

3. ระดบัการศกึษาสงูสุด ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ
ผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้สจ์ ากดั(มหาชน) ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี/ปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจซื้อประกนั
ชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั(มหาชน) มากที่สุด เนื่องจากคนที่มกีารศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีเป็นบุคคลทีม่กีารศกึษาในระดบักลางๆ เพิง่เริม่ต้นท างาน ต้องการเกบ็เงนิ และต้องการมี
ความมัน่คงในชวีติ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของการท าประกนัชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประดษิฐ์
เพชร แซ่ตัง้ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบสะสมทรพัยข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบสะสมทรพัยท์ี ่แตกต่างกนั 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่าน
ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้สจ์ ากดั(มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มน้ีอยกว่าหรอืเทยีบเท่า 15,00 บาท มีการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) มากทีสุ่ด เน่ืองจากเริม่มกีารเกบ็ออมเงนิ ภาระหนี้น้อย เป็น
การสรา้งหลกัประกนัใหต้วัเองในกรณีเจบ็ป่วย หรอืเป็นหลกัประกนัใหค้รอบครวัในอนาคต อกีทัง้เบีย้ประกนัชวีติ
ในปจัจุบนั กไ็ม่ไดสู้งมาก สามารถเลอืกความคุม้ครอง การช าระเบี้ยประกนัได้เอง ซึ่งมทีัง้รายเดอืน ราย3เดอืน 
ราย6เดอืน รายปี ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรสัลกัษณ์ อู่ทรพัย ์(2558) 
ไดศ้กึษาถงึ ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่า ในการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม ์รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากรายได้
เป็นตวัชี้วดัความสามารถในการเลอืกซื้อประกนั ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนสูงกจ็ะมกี าลงัซื้อกรมธรรม์ที่
คุม้ครองภยัไดค้รอบคลุมและมทีุนประกนัทีส่งูกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่ ่ากว่า 

5. สถานภาพสมรส ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าสจ์ ากดั(มหาชน) ที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) มากทีสุ่ด เนื่องจากกลุ่มคนโสดต้องการสรา้งความมัน่คงในชวีติให้กบัตนเอง และมี
อสิรภาพทางความคดิมากกว่าคนทีแ่ต่งงานแลว้ สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นว
พร จรยิะนันตกุล (2557) ไดศ้กึษาถงึ การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
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สถานภาพแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลือกแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรพัย์ วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัตนเองและ
ครอบครวั และผูบ้รโิภคเองทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ 

6. อาชพี ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่พีนักงานบรษิัทเอกชน มกีารตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) มากทีสุ่ด เนื่องจากอาชพีนี้มรีายไดท้ีแ่น่นอนในแต่ละเดอืน จงึท าใหต้้องการหาความมัน่คง
ในอนาคตจงึเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนที่
ได้รบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรทพิย ์ทองค า (2559) ไดศ้กึษาถงึ ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชวีติแบบสะสมทรพัย์ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจท าประกนัชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

7. ดา้นการเลอืกผลติภณัฑ ์ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

8. ด้านการเลอืกตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  .01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

9. ด้านการเลอืกผู้ขาย มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก 

10. ด้านการเลอืกเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

11. ดา้นการเลอืกปรมิาณ ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

การตอบสนองของผู้ซือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจัจุบนัผู้บรโิภคมีทางเลอืกในการเลอืกซื้อ
ประกนัชวีติมากขึน้ เพื่อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของตนเองมากทีสุ่ด เนื่องจากซือ้ประกนัชวีติเป็นสิง่ที่
จบัต้องไม่ได ้ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจ ภาพลกัษณ์ ความไวว้างใจในธนาคารและพนกังานทีน่ าเสนอ  ในการ
ตัดสนิใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 
ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัสนิคา้ การซือ้สนิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ ทีท่ าให้ลูกคา้พงึ
พอใจ รวมทัง้กระบวนการต่างๆของการตดัสนิใจ 

12. ดา้นกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
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13. ด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 

14. ด้านความคดิเห็น มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 

รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการด าเนินชวีติในปจัจุบนั ผูบ้รโิภคให้
ความสนใจเกีย่วกบันวตักรรมใหม่ๆ ตอ้งการบรโิภคในสิง่ทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของตนเอง เพื่อให้
การใชช้วีติในง่ายยิง่ขึน้ เช่น การท าประกนัชวีติกเ็ป็นการวางแผนทางการเงนิในอนาคตระยะยาว ท าใหผู้บ้รโิภคมี
การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติตามความเหมาะสมกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นกจิกรรม 
ความสนใจ ความคดิเหน็ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552)  รูปแบบการด าเนินชวีติ หมายถงึ 
รปูแบบของการด ารงชวีติของมนุษย ์โดยแสดงออกในรปูแบบ กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ ซึง่รูปแบบ
การด ารงชวีติขึน้อยู่กบัวฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคมและกลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคล โดยนักการตลาดเชื่อว่าการ
เลอืกผลติภณัฑข์องบุคคลขึน้อยู่กบัค่านิยมและรปูแบบของการด าเนินชวีติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ควรจดัท ากลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
กลุ่มผูบ้รโิภคเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
35,001 – 45,000 บาท สถานภาพโสด และประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ มี
การตัดสนิใจซื้อประกนัชวีติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ ากดั  (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ 

2. การตอบสนองของผูซ้ือ้ ดา้นการเลอืกผูข้าย ธนาคารควรจดัใหม้กีารอบรมความรูแ้ก่พนักงาน พฒันา
ทกัษะทางด้านการบรกิารพนักงานต้องให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มจีรรยาบรรณในการให้บรกิาร ในส่วนของ
ทางดา้นการขายของพนักงานโดยจะต้องไม่มุ่งเน้นทางดา้นการขายทีม่ากเกนิไป แต่ต้องใหค้วามส าคญักบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และชดัเจน เพื่อเป็นการใหค้วามเชื่อมัน่กบัผูบ้รโิภค รวม
ไปถงึการบรกิารหลงัการขายทีด่ ี

3. การตอบสนองของผู้ซื้อ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์  ธนาคารควรพัฒนารูปแบบประกันชีวิตใหม่ๆ 
ตลอดเวลา เพื่อเพิม่ความหลากหลาย มคีวามยดืหยุ่นใหเ้หมาะสมกบัเฉพาะลูกคา้แต่ละรายมากยิง่ขึน้ และพฒันา
ปรบัปรุงให้มีความแตกต่างจากแบบประกนัเดิมๆและคู่แข่ง กรมธรรม์สามารถปรบัเปลี่ยนได้ มีการแจกแจง
รายละเอยีดแบบประกนัอย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 

4. การตอบสนองของผู้ซือ้ ดา้นการเลอืกปรมิาณ ธนาคารควรแนะน าผลติภณัฑป์ระกนัชวีิต ในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของลกูคา้ เช่น ประกนัชวีติแบบออมทรพัย ์ประกนัสขุภาพ หรอืประกนัอุบตัเิหตุ เพื่อให้
ลกูใหม้จี านวนกรมธรรมห์ลากหลายและเหมาะสม   

5. การตอบสนองของผูซ้ือ้ ดา้นการเลอืกเวลา ธนาคารควรจดัใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และสง่เสรมิการขาย 
ในช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคต้องการซื้อประกนั เพื่อให้ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อได้ง่ายมากยิง่ขึน้ เช่น ช่วงปลายปีที่
ตอ้งการซือ้ประกนัเพื่อน าไปลดหย่อนภาษ ี 
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6. การตอบสนองของผูซ้ือ้ ดา้นการเลอืกตราสนิคา้ ธนาคารควรเน้นการสรา้งภาพลกัษณ์ใหโ้ดดเด่นเป็น
ที่จดจ าส าหรบัผู้บรโิภคมากขึ้น ให้มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีการประชาสมัพนัธ์เพิม่ขึ้นในทุกๆปี เนื่องจาก
ธนาคารมกีารท าธุรกรรมทางเงนิที่ไม่หลากหลาย มสีาขาที่น้อย ควรเพิม่ช่องทางการติดต่อให้กบัผู้บรโิภคในวง
กวา้งเพื่อใหเ้ขา้ถงึธนาคารไดง้่ายขึน้  

7. รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเห็น ธนาคารหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการท าประกนัชีวติ 
ควรส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคในการท าประกนัชวีติ ว่าผูบ้รโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากน้อยแค่ไหน และ
น ามาปรบัปรุง บรกิาร เน้นย ้าการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ค าแนะน าทีถู่กตอ้งใหก้บัผูบ้รโิภคใหร้บัทราบ และปลุกฝงั
ใหเ้หน็ถงึการท าประกนัชวีติ  

8. รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจ ธนาคารควรให้ความรูแ้ละข่าวสารใหม่ๆกบัผู้บรโิภคอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคทนัต่อขา่วสารและเหตุการณ์ เน่ืองจากปจัจุบนัมนีวตักรรมใหม่ๆของการท าประกนัชวีติ 
เช่น ประกนัควบการลงทุน ท าใหส้ามารถวางแผนทางการเงนิใหผู้บ้รโิภคไดค้รบวงจร 

9. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ธนาคารควรจดักิจกรรมให้ผู้บรโิภค เช่น เดิน วิ่ง เนื่องจาก
ปจัจุบนัผู้บรโิภคหนัมาดูแล ใส่ใจในสุขภาพของตวัเองมากยิง่ขึน้ และประชาสมัพนัธใ์ห้ผู้บรโิภคเหน็ถึงการดูแล
ตวัเองกบัการท าประกนัชวัติ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมแต่ละกจิกรรมของผูบ้รโิภค เช่น ถา้ผูบ้รโิภคมรี่างการแขง็แรง 
ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ สามารถน ามาเป็นส่วนลดในการช าระค่าเบี้ยได ้เพื่อให้ผู้บรโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อ
ไดม้ากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเสรจ็ลุล่วงด้วยดี โดยได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐ
สวุรรณ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบ
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