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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 24 -43 ปี จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ หารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ัน
วาย ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย รวมถึงแรงจูงใจท้ัง 2 ด้าน 
คือ ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย             
ในกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เจเนอเรช่ันวาย ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

The aims of this study are to analyze the demographic characteristics that affect decisions to 
buy life insurance policies, as well as to study the marketing mix and motivations related to 
purchasing decisions on savings for life insurance policies among members of Generation Y in the 
Bangkok metropolitan area. The questionnaire was used to collect data from a sample of 400 Bangkok 
residents aged between 24-43 years.  The statistics used in the data analysis included percentage, 
mean, standard deviation, a t-test, simple correlation statistics, and One-Way ANOVA ( Pearson 
Correlation) .  The hypothesis study found the following: the demographic characteristics consisted of 
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educational level and different average monthly income, decision-making on purchasing life insurance 
on group savings among members of Generation Y in in the Bangkok metropolitan area at a 
statistically significant level of 0.05.  The four marketing mix factors included products, prices, and 
distribution channels, and sales promotion including motivation in both aspects, namely reason and 
emotion correlated with decisions to buy life insurance among members of Generation Y in the Bangkok 
metropolitan area in the same direction and with a 0.05 level of statistical significance. 
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บทน า 
ในปัจจุบันกลุ่มคนวัยท างานเริ่มมาให้ความสนใจกับการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต

ให้กับตัวเองและครอบครัวกันมากข้ึน ซึ่งมีหลายคนที่เริ่มจะวางแผนตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่วัยท างาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี
ที่คนรุ่นใหม่เริ่มจะใส่ใจการวางแผนทางการเงิน และเปิดใจมองการสร้างมั่นคงแบบองค์รวม ถ้าหากย้อนไปเมื่อก่อนคน
ไทยมักสร้างความมั่นคงด้วยการประหยัดอดออมหยอดกระปุกเก็บเงินหรือฝากเงินธนาคารเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเริ่มมี
ตระหนักถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน หุ้น ฯลฯ รวมทั้งการท าประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่ นคงในระยะยาวที่มอง
ไกลถึงการมีหลักประกันให้ครอบครัวและลูกหลาน จากข้อมูลรายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ของสมาคมประกันชีวิตไทย 
พบว่าในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 28,645,810 กรมธรรม์ (พ.ศ. 2562 : 28,853,293) 
โดยมีอัตราการเติมโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อจ านวน
ประชากรปี พ.ศ. 2563 มีสัดส่วน 43.28 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 43.35) ซึ่งใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา และผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาคือ ประเภทสะสมทรัพย์ รองลงมา คือ ประเภทตลอดชีพ 
(สมาคมประกันชีวิตไทย, 2564) 

ปัจจุบันกลุ่มคนมิลเลนเนียล หรือกลุ่ม Gen Y (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2543) เป็นกลุ่มประชากรที่มี
จ านวนมากท่ีสุดในโลก ซึ่งมีประชากรถึง 1.8 พันล้านคนท่ัวโลก คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด โดยทวีปเอเชีย
เป็นหนึ่งในสี่ของประชากรกลุ่มมิลเลนเนียลของโลก รวมถึงประเทศไทยเองกลุ่มคน Gen Y มีมากถึง 19 ล้านคน ถือเป็น
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีก าลังซื้อมหาศาล จึงท าให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ความส าคัญ 
ท าความเข้าใจในพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ที่ส่วนใหญ่มีแนวคิดของตนเองสูงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความ
คล่องตัวสูงในการปรับตัวเข้ากับการเจริญทางเทคโนโลยีของโลก เป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดและจะเป็นผู้น ารุ่นต่อไปใน
การพัฒนาโลกยุค และก าลังอยู่ในช่วงวัยท างาน เก็บเงิน เพื่อสร้างอนาคต ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
วางแผนทางการเงินโดยการออมเงิน และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าประกันชีวิต เพื่อใช้ในการวางแผน
ทางการเงินในวัยเกษียณ แต่ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตมีจ านวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตแข่งขันกันมากขึ้น ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความส าคัญในการสร้างแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้าและบริการนั้น           
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อหลายโครงการ ราคาสินค้าและบริการต้องมีความคุ้มค่าในการลงทุน สิทธิพิเศษ 
ต่าง ๆ ท่ีบริษัทประกันชีวิตมอบให้หากเป็นลูกค้าบริษัทประกันนั้น ๆ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งผ่านตัวแทน ธนาคาร การขายตรง รวมถึงช่องทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้บริษัทประกันชีวิตต่างก็ต้องงัดกลยุทธ์
ทุกด้านมาใช้ในการชิงส่วนแบ่งการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายและรายได้ให้กับบริษัทของตนมากขึ้น (สุทิศา            
นนทพันธ์, 2559) จึงถือได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อประกันชีวิต
ของผู้บริโภค นอกจากนี้นักการตลาดยังให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ เนื่องจากพิจารณาว่าแรงจูงใจ เป็นแรงผลักดันที่
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ส าคัญของผู้บริโภค ศุภรณ์ เสรีรัตน์ (2545) ตั้งข้อสังเกตว่า บางกรณีแรงจูงใจ ของผู้บริโภคจะได้รับความสนใจจากธุรกิจ
มากกว่าความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากแรงจูงใจ เป็นตัวควบคุมการตัดสินใจประจ าวันของผู้บริโภคโดยเฉลี่ย ซึ่ง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในลกัษณะ ใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะเปน็ผลหรือเกิดจากแรงจูงใจไม่ใช่ความต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคนั้นนอกจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แล้ว อีกปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ กลยุทธ์ทาง
การตลาด ที่อาจประกอบไปด้วย ส่วนประสมทางการตลาด หรือแรงจูงใจ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าคนเจเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในขณะนี้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น
วายถือได้ว่าเป็น Global Trend ที่ทั่วทั้งโลกต่างให้ความส าคัญ เพราระเป็นกลุ่มคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มรูปแบบ เป็น
กลุ่มที่ครองก าลังการใช้จ่ายกลุ่มใหญ่ที่สุด และเป็นผู้น าในการอุปโภคบริโภคของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นเช่นเดียวกับ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดเข้าใจแนวคิด ความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ 
รวมถึงสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ให้การตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจ

เนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอ

เรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551) ได้กล่าวว่า ทฤษฎี

ด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัยทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการของตน ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบ 4 ประการหรือ 4Ps คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความจ าเป็นของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ผลิตภัณฑ์จึงเป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน ความรู้สึกของลูกค้า จึงท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของ
ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบสถานบัน และกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการ
กระจายตัวของสินค้าประกอบด้วยการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือ
บริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดควาต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ใน
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ผลิตภัณฑ์ โดยคาดคิดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจะใช้พนักงานขาย (Personal 
selling) ท าการขาย และการติดต่อสือ่สารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่ง
เลือกใช้ได้หลากหลาย โดยการเลือกใช้ให้พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า  
ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์ (2557 , หน้า 19-20) ได้อธิบายว่า 
แรงจูงใจท่ีทาให้บุคคลตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ มี 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) เกิดจากความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความต้องการ น้ันอาจ
ไม่ได้มีความจ าเป็นเลย เป็นการสร้างความพึงพอใจส่วนตัวแก่บุคคลเอง โดยแรงจูงใจทางอารมณ์เกิดขึ้นจากความ
ต้องการทั้ง 7 ประการ ดังน้ี 

1.1 ต้องการตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ที่ได้รับการกระตุ้นทาให้เกิด
แรงจูงใจ 

1.2 ต้องการรักษาสถานภาพท่ีเป็นอยู่ เป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตนที่เป็นอยู่ให้ดดูีในสายตาคนรอบข้างหรือ
สังคมที่บุคคลนั้นอยู ่

1.3 ต้องการสร้างความภาคภูมิใจด้วยการกระทาพฤติกรรมบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับรางวัลหรือ  
สิ่งล่อใจที่บุคคลจะได้รับ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองหรือสังคม 

1.4 ต้องการขจัดความกลัว เพื่อป้องกันหรือลบล้างความรู้สึกกลัวออกไป เพื่อท าให้ตนเองหลุดพ้นจากอันตราย
นั้น ๆ 

1.5 ต้องการเข้าสังคม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในสังคมที่บุคคลต้องการต้องการเข้าไปอยู่ 
1.6 ต้องการเอาเยี่ยงอย่าง เป็นการเลียนแบบดารา บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือกลุ่มคนที่บุคคลให้ความส าคัญ 
1.7 ต้องการความแตกต่าง คือการทาตัวให้โดดเด่นและแตกต่างจากสังคมที่อยู่ 
2. แรงจูงใจทางเหตุผล (Rational Motives) เป็นแรงจูงใจที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลก่อน  

การซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ ได้แก่ 
2.1 แรงจูงใจด้านความประหยัดโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อประหยัดเงินจากการซื้อและใช้สินค้านั้น ๆ โดยอาจ

เป็นเรื่องของการประหยัดเงินหรือการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ 
2.2 แรงจูงใจด้านความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นได้ทั้งช่ือเสียง ภาพลักษณ์ คุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวสินค้า ที่เป็น

ตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อ 
2.3 แรงจูงใจด้านสะดวก เป็นได้ทั้งความสะดวกในการซื้อและการใช้งาน เช่น ท าเลที่ตั้งที่มีกระจายทุกพื้นที่ 

และความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 
2.4 แรงจูงใจด้านความทนทาน ในแง่ของอายุการใช้งาน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ระยะยาว 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ Kotler & Keller (2006) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็น 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการซื้อ
สินค้าจริง ๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลังจากการซื้อ ซึ่งสรุปขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน 
คือ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มต้นจากการที่ ผู้บริโภคมีความ
ต้องการที่อาจได้รับจาการกระตุ้นจากภายนอก เช่น สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรือเห็นคนรอบข้างใช้สินค้านั้น ๆ เป็นต้น หรือจาก
ภายใน เช่น ความรู้สึกหิว ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น  
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2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว การค้นหา เสาะหาศึกษา
ข้อมูลของสินค้านั้น ๆ เป็นข้ันตอนท่ีจะเกิดต่อมาแต่ทั้งนี้กระบวนการหาข้อมูลในข้ันนี้อาจ ไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้านั้น ๆ สูงมาก และสามารถซื้อสินค้าได้ทันทีการเสาะหา ข้อมูลอาจไม่มีเพราะผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในทันที
แต่ถ้าหากมีความต้องการธรรมดาตามธรรมชาติและไม่ อาจหาซื้อได้ทันทีการเสาะหาข้อมูลก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ  

3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้มีการ เสาะหา
ข้อมูลแล้ว จากนั้นผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นั่นหมายถึง ผู้บริโภคต้องมีการตัดสินใจว่าจะซื้อ
สินค้ายี่ห้ออะไร หรือซื้อสินค้าอะไร ผู้บริโภคแต่ละคนก็มีแนวทางการ ตัดสินใจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการ
ตัดสินใจ และทางเลือกที่มีอยู่ นักการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก 
กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย และไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใช้กับผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อคนใดคน
หนึ่งในทุกสถานการณ์ซื้อ แนวความคิดพื้นฐานที่ช่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภคมีหลายประการ 
คือ 
 3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับ คือ การพิจารณา ถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ และคุณสมบัติของสินค้าว่าสามารถท าอะไรได้บ้างหรือมีความสามารถเพียงใด  
 3.2 ผู้บริโภคจะให้น้ าหนักความส าคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Degree of Importance) คือ การพิจารณาถึง
ความส าคัญของคุณสมบัติ (Attributes Importance) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินค้า 
(Salient Attributes) ดังนั้น ความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
 3.3 ความเช่ือถือต่อตราสินค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อตรา ของสินค้า หรือ
ภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ที่ผู้บริโภคได้เคยพบเห็นรับรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
 3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว่ามีความพอใจต่อสินค้าแต่ละตรา สินค้าแค่ไหน ถ้าน า
คุณสมบัติของสินค้าเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจากคุณสมบัติของแต่ละสินค้าแล้วก็ จะสามารถประเมินการเลือกซื้อ
สินค้าได้ง่ายขึ้น 
 3.5 กระบวนการประเมิน วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น าเอาปัจจัยส าหรับการตัดสินใจ เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือ
ในตราสินค้า คุณสมบัติของสินค้ามาพิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนนเพื่อหาผล สรุปว่า ตราสินค้าใดได้รับคะแนนจากการ
ประเมินมากท่ีสุดก่อนการตัดสินใจซื้อต่อไป 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจท าให้ ผู้บริโภคสามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของการเลือกซื้อได้แล้ว ในขั้นต่อไป คือ การพิจารณาถึงทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ (Attitudes 
of Others) และปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้(Unexpected Situation) การที่ผู้บริโภคสามารถประเมิน และเลือก
สินค้าหรือตราสินค้าได้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะ เกิดการซื้อได้เพราะปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยง
จากการเลือกบริโภคสินค้านั้น ๆ ได้อีกด้วย  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการ
บริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึง ข้อดีต่าง ๆ ของสินค้า ก็ท าให้เกิดการ
ซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ได้แต่ถ้าไม่ พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้าในครั้งต่อไป และอาจ
ส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อท าให้ผู้บริโภค ซื้อสินค้าได้น้อยลงตามไปด้วย  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2521-2540) 

(ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) ปัจจุบันอายุ 24-43 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  กลุ่ม เจเนอเรช่ันว าย ที่อาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1953) โดย
ก าหนดระดับค่าความเช่ือมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549, p. 74) 
ได้จ านวนตัวอย่าง 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกเขตทีมีจ านวน
ประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร 10 อันดับแรก จากจ านวน 50 เขต ดังนี้ เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบาง
แค เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตดอนเมือง เขตหนองแขม 
(ข้อมูลจากการจัดอันดับของกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการราบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
question) โดยส่ง Link แบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แชร์ Link 
แบบสอบถามตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประกันชีวิต/ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น Page Facebook, Instagram, 
Line เป็นต้น ส่งข้อทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ให้กับลูกค้าประกันชีวิต (ตามฐานข้อมูลที่ลูกค้าที่เคยให้ไว้) รวมถึงขอความ
ร่วมมือจากตัวแทนบริษัทประกันชีวิตในการส่ง Link แบบสอบถามให้กับลูกค้าที่เคยซื้อกันชีวิต เป็นต้น โดยก่อนส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อื่นที่
ไม่ใช่เขตพื้นที่หลักที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha - coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
จูงใจ แบ่งออกเป็นแรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ และส่วนที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต           
แบบสะสมทรัพย์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อท าการ

ทดสอบสมมติฐานที่ 1 และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficeint) เพื่อท าการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย จ านวน 160 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า จ านวน 332 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.50 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน            
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดับ 
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ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาคือ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ตามด้วย ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน            
43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และอื่น ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดับ 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน  118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 
รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามด้วย 15,001 – 25,000 บาท จ านวน             
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ตามด้วย 45,001 – 55,000บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 สูงกว่า 55,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่โสด จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาคือ สมรสจ านวน            
130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี่ผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของ

กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
 
ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 

S.D. ระดับ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.164 0.450 มาก 
ด้านราคา 4.165 0.484 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.134 0.510 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.025 0.483 มาก 

รวม 4.122 0.393 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภค มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก (  = 4.122,               

S.D. = 0.393) เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านราคา (  = 4.165,                  

S.D. = 0.484) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.164, S.D. = 0.450) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (  = 4.134,             

S.D. = 0.510) และด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 4.025, S.D. = 0.483) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  

แรงจูงใจในการเลือกซื้อประกันชวีิตแบบสะสมทรัพย์  S.D. ระดับ 
ด้านอารมณ์ 4.067 0.479 มาก 
ด้านเหตุผล 4.189 0.475 มาก 

รวม 4.128 0.437 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริโภค มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อยู่ในระดับ

มาก (  = 4.128, S.D. = 0.437) เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านเหตุผล  

(  = 4.189, S.D. = 0.475) และด้านอารมณ์ (  = 4.067, S.D. = 0.479)  
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  

การตัดสินใจซ้ือ 
 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ถึงความต้องการ 4.228 0.469 มากที่สุด 
การค้นหาข้อมูล 3.993 0.460 มาก 
การประเมินผลทางเลือก 4.147 0.441 มาก 
การตัดสินใจซื้อ 4.076 0.413 มาก 
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 3.961 0.536 มาก 

รวม 4.081 0.368 มาก 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่แตกต่างกัน 
1.1 เพศ อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์น้อยกว่าผู้มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มที่มีรายได้ 25,001-25,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 
15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลุ่มที่มีรายได้ 35,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่ากับ 15,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลุ่มที่มีรายได้ 45,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 
15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลุ่มที่มีรายไดสู้งกว่า 55,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่ากับ 15,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบบออกเป็น ด้านรูปแบบกรมธรรม์ คุณภาพ ด้าน
ตราสินค้า ด้านบริการหลังการขาย ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
กระบวนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อ กับ ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 
การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

ค่าความสัมพันธ์ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ ์
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.636 0.000* สูง 
ด้านราคา 0.594 0.000* ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.589 0.000* ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.575 0.000* ปานกลาง 

รวม 0.732 0.000* สูง 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยรวม พบว่ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.732 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.636 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ด้านราคามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.594 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.589 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.575 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่  3 แรงจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่ม 
เจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อ กับ แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ 
การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

ค่าความสัมพันธ์ (r) Sig. ระดับความสัมพันธ ์
ด้านเหตุผล 0.740 0.000* สูง 
ด้านอารมณ์ 0.756 0.000* สูง 

รวม 0.816 0.000* สูงมาก 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยรวม พบว่ามีค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.816 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านเหตุผลมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.740 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ด้านอารมณ์มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.756 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ท่ีแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  
ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อาชีพ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบบออกเป็น ด้านรูปแบบกรมธรรม์ คุณภาพ ด้าน
ตราสินค้า ด้านบริการหลังการขาย ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่ งเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
กระบวนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า  

ภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (r = 0.732) และมีทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อยู่ใน
ระดับสูง (r = 0.636) และมีทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
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การตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.594  0.589  และ 
0.575 ตามล าดับ) และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่  3 แรงจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่ม 
เจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  

ภาพรวมของแรงจูงใจมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อยู่ใน
ระดับสูงมาก (r = 0.816) และมีทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อยู่ในระดับสูง ( r = 0.740 และ 0.756 
ตามล าดับ) และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล 
1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคโดยรวม ได้แก่ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.1 ระดับการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู ้บร ิโภค                  

แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้ อประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์สูงกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงอาจะเล็งเห็นถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุนระยะยาว เพราะผ่านการคิดวิเคราะห์ การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา น ามาช่วย
ในเรื่องการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งกลุ่มที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาจจะมี
ความลังเลในการตัดสินใจเพราะอาจขาดข้อมูลหรือความรู้มาสนับสนุนแนวคิดนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร 
วิไลเลิศ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสวี ไข่มุกข และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อประกันชีวิตของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

1.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
อาจเป็นเพราะรายได้มีผลต่ออ านาจการซื้อ ผู้ที่มีรายได้ที่สูงกว่าย่อมมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อที่มากกว่า ซึ่งผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร วิไลเลิศ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ่อนนุช จุฬาศินนท์ (2560) 
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่ แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการกระบวนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ โดยด้านผลิภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับสูง ส่วนด้านราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดมีส าคัญในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจ
คือ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบของโครงการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ท่ีแต่ละบริษัทจัดท าขึ้น โดยผู้บริโภคอาจมองถึง
รูปแบบการลงทุนแต่ละโครงการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ระหว่างทางตลอดจนสิ้นสุดสัญญา เพราะการซื้อประกันชีวิต
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แบบสะสมทรัพย์เป็นการวางแผนทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร วิไลเลิศ (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการและด้านความไว้วางใจในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. แรงจูงใจ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านอารมณ์ และแรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยทั้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์กับกระบวนการซื้ออยู่ในระดับสูง 
จึงอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจมีความส าคัญอย่างมากในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตอนาคตข้างหน้าจากการซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์
ให้กับตนเอง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อประกันชีวิต ทั้งในเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินหากครบ
สัญญา หรือความมั่นคงให้กับญาติหรือคนที่รักหากเกิดเหตุที่ไม่คิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภรณ์ เสรีรัตน์ 
(2545) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจของผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับธุรกิจมากกว่าความต้องการ เนื่องจากแรงจูงใจ เป็นตัวควบคุม
การตัดสินใจประจ าวันของผู้บริโภคโดยเฉลี่ย ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะเป็นผลหรือเกิด
จากแรงจูงใจไม่ใช่ความต้องการ รวมถึงสอดคล้องกับงานวจิัยของ สาลินี ชัยวัฒนพร, ภาคภูมิ ภัควิภาส, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์
ธร และเบญญาภา กันทะวงศ์วาร (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกลงทุนการออมของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่ม
คนท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านแรงจูงใจมีผลต่อการท าประกันชีวติในระดับมาในเรื่องการ
การออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภาพิชญ์ พงศ์สร้อยเพ็ชร (2561) ที่ศึกษาเรื่อง เจนเนอเรช่ัน 
พฤติกรรม และแรงจูงใจที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล และอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยงไทยที่
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่              

เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 –              
45,000 บาท และมีสถานภาพโสด ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจประกันชีวิต จึงควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้               
เป็นหลัก อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างยอดขายและสร้างโอกาสในเชิงข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 

2. จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านสินค้ามีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหรือนักการตลาดควรให้ความส าคั ญกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์การออก หรือผลตอบแทนรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อาทิเช่น การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทประกันอาจน าจุดนี้มาเป็นโอกาส
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และผลตอบแทนรูปแบใหม่ให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุบางท่านไม่มีญาติ พี่น้องที่ไหน  
ใช้ชีวิตอยู่ตามล าพัง บางคนอาจมีความวิตกกังวลในการชีวิตในช่วงบันปลายของชีวิต อาจน าเสนอผลตอบแทนในรูปแบบ
บ้านพักผู้สูงอายุ โดยจัดสรรค่าตอบแทนออกมาในรูปแบบการดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิต เป็นต้น 
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3. จากผลการศึกษาแรงจูงใจทั ้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ พบว่า ทั ้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อยูใ่นระดับสูง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักการตลาดควรออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เน้นให้ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้รู้สึกถึงความมั่นคงทาง การเงินในอนาคต 
รวมถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองที่โดดเด่น เข้ากับยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงของคนในยุคดิจิทัล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ประกันควรมีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้
มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์              
ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบ ให้ค าแนะน า แก้ไข เครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์ซึ่งผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจน
ส าเร็จสมบูรณ์จึงขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย อีกทั้งให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่อง บูชา พระคุณบิดา มารดา 
และบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า ตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
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