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บทคดัย่อ 
 การศกึษาฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติ
ควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย (2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย (3) 
เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตามปจัจยัส่วนบุคคล (4) 
เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืประชากรในพืน้ทีใ่นจงัหวดัเลย จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็น
แนบบสอบถามเพื่อการวจิยั (แนบบออนไลน์) วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะห์
ขอ้มลูความสมัพนัธข์อง 2 ตวัแนปร การวเิคราะหก์ารแนปรปรวนทางเดยีว แนละการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธ ิ 
สหสมัพนัธแ์นอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 ผลการวจิยัพบว่า  

1.ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุในช่วงน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี อาชพีส่วนใหญ่เป็น
พนักงานเอกชน รายไดเ้ฉลีย่อยู่ในช่วง 40,001-50,000 บาท สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสด การศกึษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตร ี 

2.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลยอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

3.การตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลยอยู่ในระดบัมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า (1) ปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนนกตามเพศ อาชพี แนละสถานภาพ จะมกีารตัดสินใจที่จะซื้อ
ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย ไม่แนตกต่างกนั ส่วนอายุ รายได้ การศกึษา จะมกีารตดัสนิใจทีจ่ะ
ซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย แนตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ 
0.05 (2) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลย พบว่า ส่งผลต่อการตดัสนิใจทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย แนละ
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 
ค าส าคญั ส่วนประสมทางการตลาด,ประกนัชวีติ,การลงทุน,ประกนัควบคู่การลงทุน,การตดัสนิใจซือ้ 



 
 
 
 
ABSTRACT 

This research aimed (1) to study the marketing mix factors of unit-linked life 
insurance in Loei Province, (2) to study the customers’ decision to buy unit-linked life 
insurance in Loei Province, (3) to compare the customers’ decision to buy unit-linked life 
insurance in Loei Province depending on individual factors, and (4) to study marketing mix factors 

affecting customers’ decision to buy unit-linked life insurance in Loei Province. The samples 
were 400 people in Loei Province. The questionnaire (online) was used as the research tool. The 
data was analyzed using descriptive statistics, correlation coefficient analysis between 2 variables, 
One-way ANOVA, and Cronbach’s Alpha Coefficient. 
 The research results were as follows.  

(1) The majority of participants were female, aged younger than or equal to 30 years, 
working as private employees, with the average income from 40,001 - 50,000 baht, mostly single, 
and educated in bachelor's degree.  

(2) Marketing Mix factors affecting the decision to buy unit-linked life insurance in Loei 
Province were at the highest level.   

(3) The decision to buy unit-linked life insurance in Loei Province was at the highest 
level. The hypothesis testing results revealed that: (1) There was no difference of individual factors 
in terms of gender, occupation, and status affecting the decision to by unit-linked life insurance 
in Loei Province. On the other hand, age, income, and education were factors affecting the 
decision to buy unit-linked life insurance in Loei Province with statistically significant difference 
at the 0.05 level. (2) Marketing Mix factors did affect the decision to buy unit-linked life 
insurance in Loei Province  in all 4 aspects : product, price, channel of distribution, and promotion 
with statistical significance at the 0.05 level 
Keywords Marketing mix, life insurance, investment, unit-linked life insurance, buying decision 
making 
 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประกนัชวีติเปรยีบเสมอืนหลกัประกนัที่ผู้เอาประกนัตกลงท าไว้กบับรษิัทประกนัชวีติว่า หากเกิด

เหตุการณ์ที่คาดไม่ถงึกบัตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสูญเสยีชวีติ ทุพพลภาพ บรษิัทประกนัชวีติจะจ่ายเงนิตามที่
ก าหนดไวใ้หก้บับุคคลทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืหากครบสญัญาทีก่ าหนดแนลว้ไม่เสยีชวีติ บรษิทัจะน าเงนิพรอ้ม
ผลประโยชน์ที่ระบุไว้มาคืนให้กับผู้ท าประกัน ซึ่งสญัญาประกันชีวิตนี้จะมลีักษณะเป็นรูปเล่ม เรยีกว่า 
กรมธรรม์ประกนัชวีิต ประกันชีวติยนืยนัความมัน่คงแนละมรีะดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนสูงกว่าที่
กฎหมายก าหนดแนละเพยีงพอต่อการปฏบิตัิตามภาระผูกพนัของกรมธรรมป์ระกนัภยัทุกกรมธรรมท์ี่ออก
ใหแ้นก่ผูเ้อาประกนัภยั ซีง่สถานการณ์ในโลกปจัจบุนัจะมสีภาวะการเกดิโรคระบาดต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาในประเทศ
ไทย ท าใหป้ระชาชนเกดิความวติกกงัวล บรษิทัประกนัชวีติไดอ้อกแนบบผลติภณัฑป์ระกนัชวีติในรปูแนบบต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนั ท าใหป้ระชาชนใหค้วามส าคญัแนละมคีวามตื่นตวักบัประกนั
ชวีติเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจประกนัชวีติเพิม่ขึ้น เกิดจากความไว้วางใจของผู้เอา
ประกนัภยั 

 จากปญัหาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุน ในจงัหวดัเลย เพื่อจะน าผลการศกึษาไปใช้เป็นแนนว
ทางการก าหนดกลยทุธท์างการตลาด ท าใหบ้รษิทัประกนัชวีติ ตวัแนทนประกนัชวีติแนละนายหน้าประกนัชวีติ 
น ามาสู่การวางแนผนธุรกจิใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าหรอืผู้เอาประกนัภยัได้ จากทฤษฎสี่วนประสม
ทางการตลาด 4P หรอื Marketing Mix ซึง่ประกอบไปดว้ย Product, Price, Promotion แนละ Place ซึง่
ปจัจยัทัง้ 4 จะช่วยให้บรษิทัประกนัชวีติ ตวัแนทนประกนัชวีติแนละนายหน้าประกนัชวีติ ได้วเิคราะห์แนละ
วางแนผนกลยุทธ์ทางการตลาดออกมาเพื่อผลกัดนัผลติภณัฑ์ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนให้ตรงกบัความ
ต้องการของผู้เอาประกนัภยั รวมไปถงึกจิกรรมทางการตลาดเพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของ
ผู้บรโิภคในพื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุดแนละสามารถน าสู่ไปถึงการตดัสนิใจ เกิดความรู้ความเข้าใจ จงึได้
ด าเนินการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การ
ลงทุน ในจงัหวดัเลย 
 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหาและตวัแปร 



 มุง่ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลย โดยก าหนดตวัแนปรอสิระ เช่น ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี สถานภาพ แนละ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การขาย แนละก าหนดตวัแนปรตาม เช่น การตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ ์ประกอบด้วย ความรบัรูถ้ึงความ
ตอ้งการ การแนสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้แนละพฤตกิรรมหลงัการซือ้  

2.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีในการศึกษา คอื จงัหวดัเลย 
3.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ขอบเขตดา้นประชากรแนละกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไม่ทราบจ านวนทีแ่นน่นอน จงึก าหนดค่า

ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% แนละค่าความคาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดค้อื 5% โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างส าเรจ็รปูของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) โดยขนาดของกลุ่มประชาชน คอื ประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย ทัง้หมด
ไมท่ราบจ านวนทีแ่นน่นอน ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

4.ขอบเขตด้านเวลา  
ไดก้ าหนดขอบเขตระยะเวลาในการศกึษาครัง้นี้ ตัง้แนต่เดอืนพฤษภาคม 2565 – เดอืนกรกฎาคม 2565 

(3 เดอืน) 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคทีแ่นตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนใน
จงัหวดัเลยแนตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลย 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแนผนการตลาดตามความตอ้งการของผูเ้อาประกนั 
2.เพื่อเป็นแนนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัประกนัชวีติ 
3.เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 
 การศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อประกนัควบคู่การลงทุนใน
จงัหวดัเลย เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แนบบสอบถามจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
แนลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์เพื่อหาขอ้มลูสรปุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้นก่ ประชากรระหว่าง 18-60 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัเลย ทัง้เพศชาย
แนละเพศหญงิ ไมจ่ ากดัการศกึษา อาชพี แนละรายได้ 



 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ ไม่ทราบจ านวนที่แนน่นอน จงึก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% 
แนละค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane,1973) โดยขนาดของกลุ่มประชาชน คอื ประชากรในพื้นที่จงัหวดัเลย ทัง้หมดไม่ทราบจ านวนที่
แนน่นอน ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้ คอื แนบบสอบถามเพื่อการวจิยั (แนบบออนไลน์) 
เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย โดย
ค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของแนบบสอบถามแนบ่งเป็น  4 ส่วน ดงันี้  
  ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแนบบสอบถาม โดยแนบบสอบถามมลีกัษณะแนบบ เลอืกตอบเพยีง
1 ค าตอบ ไดแ้นก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ 
  ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความต้องการในปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ประกนัควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย ซึง่ตวัแนปรในการศกึษา ไดแ้นก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยค าตอบจะเป็นแนบบเลือกตอบแนละเป็นแนบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามแนนวทางของ Likert ซึง่แนต่ละขอ้ค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตามล าดบัความตอ้งการ 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันควบคู่การลงทุน ได้แนก่ การรบัรู่ถึงความ
ต้องการ การแนสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ พฤตกิรรมหลงัการซื้อ โดยค าตอบจะ
เป็นการเลอืกตอบแนละเป็นแนบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนนวของ Likert ซึง่แนต่ละขอ้ค าถามมคี าตอบให้
เลอืกตามระดบัคะแนนน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.จดัท าแนบบสอบถามออนไลน์ โดยใช ้Google Forms เพื่อส่งต่อไปยงักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเลย 
 2.ส่ง Link หรอื QR code แนบบสอบถาม ไปยงักลุ่มตวัอย่างในพื้นที่จงัหวดัเลย พร้อมให้กลุ่ม
ตวัอยา่งในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย ตอบกลบัมา 
 3.รวบรวมจ านวนแนบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์แนละด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลตาม
ขัน้ตอนของการวจิยั 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.การแนจกแนจงความถี่แนละค่ารอ้ยละ เพื่อใชอ้ธบิายขอ้มลูที่ไดจ้ากแนบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกบั
ปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแนบบสอบถาม 



 2.ค่าเฉลี่ยแนละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธบิายขอ้มูลที่ได้จากแนบบสอบถามส่วนที่ 2 แนละ 3 
เกีย่วกบัความตอ้งการในปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดแนละการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุน 
 3.การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน เป็นการศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างแนละทดสอบสมมุตฐิาน โดย
ใช้โปรมแนกรมทางสถติิ ซึ่งการวจิยัครัง้นี้จะใช้เครื่องมอืในการวเิคราะห์ผลทางสถติ ิคอื การวเิคราะห์การ
ถดถอยเชงิพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานแนละมกีารใช้ จากนัน้รวบรวมแนละตรวจสอบความถูกต้องของ
แนบบสอบถาม จากนัน้น าแนบบสอบถามมาลงรหสัแนละถ่ายทอดรหสัแนบบสอบถาม เพื่อน ามาประมวลผลใน
โปรแนกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS น าผลทีไ่ดม้าอภปิรายผลโดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา เพื่อใช้
ในการวเิคราะหแ์นละแนสดงผลส าหรบัขอ้มลูด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ทัง้เรื่องปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย แนละใช้ในการวเิคราะห์
องคป์ระกอบแนละการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู 
 
ผลการศึกษา 

การศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัควบคู่การลงทุน
ในจงัหวดัเลย โดยไดเ้กบ็ขอ้มลูดว้ยแนบบสอบถามออนไลน์ โดยประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 
ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย จ าแนนกเป็น 4 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
ส่วนที ่2 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
ส่วนที่ 3 เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตาม

ปจัจยัส่วนบุคคล 
ส่วนที4่ เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การ

ลงทุนในจงัหวดัเลย 
ส่วนที ่1 เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

ตารางที ่1  
ส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัความคิดเห็นของความต้องการในปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (N=400) 

�̅� S.D. การแนปลผล 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.417 0.6179 มากทีสุ่ด 
ดา้นราคา 4.427 0.6249 มากทีสุ่ด 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 4.399 0.6517 มากทีสุ่ด 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด 4.185 0.7161 มาก 
ภาพรวม 4.357 0.5609 มากทีสุ่ด 



จากตารางที ่1 พบว่าผลการศกึษาพบว่าระดบัความคดิเหน็ของความต้องการในปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของประชากรกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ( �̅�=4.36, 
S.D.=0.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นราคา (�̅�=4.43, S.D.= 0.62) 
รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ (�̅�=4.42, S.D.=0.62) แนละด้านที่มคี่าต ่ าสุดคือ ด้านส่งเสรมิการตลาด 
((�̅�=4.19, S.D.= 0.72) 

 
ส่วนที ่2 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

ตารางที ่2 
การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
 ระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อ

ประกนัชวีติควบคู่การลงทุน 
ในจงัหวดัเลย (N=400) 

�̅� S.D. การแนปลผล 
ความรบัรูถ้งึความตอ้งการ 4.477 0.6502 มากทีสุ่ด 
การแนสวงหาขอ้มลู 4.225 0.7189 มากทีสุ่ด 
การประเมนิทางเลอืก 4.428 0.6539 มากทีสุ่ด 
การตดัสนิใจซือ้ 4.406 0.6675 มากทีสุ่ด 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 4.403 0.7178 มากทีสุ่ด 
รวม 4.388 0.5956 มากทีสุ่ด 

จากตารางที ่2 พบว่าระดบัความคดิเหน็ของการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดั
เลย โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=4.39, S.D.= 0.60) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดสุด คอื ด้านความรบัรูถ้งึความต้องการ (�̅�=4.48, S.D.= 0.65) รองลงมาคอื
ดา้นการประเมนิทางเลอืก (�̅�=4.43, S.D.= 0.65) แนละด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านการแนสวงหาขอ้มูล 
(�̅�= 4.22, S.D.=0.72) 

 
ส่วนที่ 3 เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตาม

ปจัจยัส่วนบุคคล 
ตารางที ่3  
เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
ทดสอบ แนตกต่างกนั 
เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก x 



ตามเพศ 
เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก
ตามอาย ุ

/ 

เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก
ตามอาชพี 

x 

เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก
ตามรายได ้

/ 

เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก
ตามสถานภาพ 

x 

เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนก
ตามระดบัการศกึษา 

/ 

จากตารางที ่3 เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตาม
ปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า  

เพศ อาชพี แนละสถานภาพทีแ่นตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนใน
จงัหวดัเลย จ าแนนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  

อายุ รายได ้แนละระดบัการศกึษาที่แนตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุน
ในจงัหวดัเลย จ าแนนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 

ส่วนที4่ เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การ
ลงทุนในจงัหวดัเลย 
 
ตารางที ่4 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
ทดสอบ ส่งผล 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑส์่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

/ 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ
ควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

/ 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

/ 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

/ 



 จากตารางที่ 4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การ
ลงทุนในจงัหวดัเลย พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้นก่  ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายการจ าหน่าย แนละการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุน
ในจงัหวดัเลย 
 
การอภิปรายผล 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีิตควบคู่การลงทุน สามารถ
อภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้  

1.เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย  
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 

ในภาพรวมมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คอื ด้านราคา ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแนละดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กาญจนาภรณ์ บุญเกดิ (2558) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนั
ชวีติในระดบัมาก โดยสามารถเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันี้  ล าดบัแนรก คอื ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาด รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แนละ ดา้นราคา 
ตามล าดบั 

2.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
การตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย ในภาพรวมมีระดบัความคดิเห็นอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คอื ด้านความรบัรูถ้งึความต้องการ รองลงมา คอื ด้าน
การประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการแนสวงหาขอ้มลู ตามล าดบั  

3.เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย จ าแนนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล 

ปจัจยัส่วนบุคคลจ าแนนกตามเพศ อาชพี แนละสถานภาพ จะมกีารตดัสนิใจที่จะซือ้ประกนัชวีติควบคู่
การลงทุนในจงัหวดัเลย ไม่แนตกต่างกนั ส่วนอายุ รายได้ การศกึษา  จะมกีารตดัสนิใจที่จะซื้อประกนัชวีติ
ควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย แนตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยับางส่วนของ พชิญ์ชญัญา รอดผดุง แนละวษิณุ อรรถวานิช (2565) กล่าวว่า ปจัจยัด้านอายุ เพศ 
สถานภาพ แนละอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ขณะที่ระดับ
การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้ประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ โดยกลุ่มตวัอย่างระดบัปรญิญาตรมีี
โอกาสซื้อประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มกีารศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรเีท่ากบั 
0.21 เนื่องจากมรีายได้ที่ต ่ากว่าแนละไม่สามารถแนบกรบัค่าใช้จ่ายใน แนต่ละครัง้ที่เดนิทางไปต่างประเทศ
ไดม้ากพอแนละรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่งผลต่อการซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง ต่างประเทศ โดยกลุ่มตวัอย่างมี



รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนในช่วง 25,000 – 56,000 บาท ในกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนดงักล่าวจะเป็นกลุ่มที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืมากกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป  

4.เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัควบคู่การลงทุนใน
จงัหวดัเลย  

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อประกนัควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย 
ได้แนก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย แนละด้านการส่ง เสรมิการขาย สอดคล้องกับ
งานวิจยั กาญจนาภรณ์ บุญเกิด (2558) กล่าวว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการซื้อ
ประกนัชวีติ กรณีศกึษา บรษิทัไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี ให้ความส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดทัง้ 4 ดา้น ไดแ้นก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(กรมธรรม)์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย แนละ 
ดา้นส่งเสรมิการขาย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมกีารศึกษาเพิม่เติมการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติควบคู่การลงทุนในจงัหวดัเลย ในด้านการ

พฤติกรรมหลงัการซื้อ หลังจากผู้บรโิภคตัดสินใจซื้อ มคีวามพอใจในระดบัใด สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรอืไม ่รวมไปถงึการแนนะน าหรอืบอกต่อในผลติภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภคคนถดัไป  

2.ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวการตลาดของประกันชีวิตควบคู่การลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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