ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
Marketing Mix Factors Affecting the Customers’ Decision to Buy
Unit-Linked Life Insurance in Loei Province
ธีรชัย แซ่ฮอ่ 1 จุฑาทิพย์ เดชยางกูร2
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ
ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย (3)
เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตามปจั จัยส่วนบุคคล (4)
เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือประชากรในพืน้ ทีใ่ นจังหวัดเลย จานวน 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ น
แนบบสอบถามเพื่อการวิจยั (แนบบออนไลน์) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์
ข้อมูลความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแนปร การวิเคราะห์การแนปรปรวนทางเดียว แนละการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แนอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า
1.ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานเอกชน รายได้เฉลีย่ อยู่ในช่วง 40,001-50,000 บาท สถานภาพส่วนใหญ่เป็ นโสด การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี
2.ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3.การตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า (1) ปจั จัยส่ ว นบุ คคลจาแนนกตามเพศ อาชีพ แนละสถานภาพ จะมีก ารตัด สินใจที่จะซื้อ
ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย ไม่แนตกต่างกัน ส่วนอายุ รายได้ การศึกษา จะมีการตัดสินใจทีจ่ ะ
ซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย แนตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่
0.05 (2) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลย พบว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย แนละ
ด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05
คาสาคัญ ส่วนประสมทางการตลาด,ประกันชีวติ ,การลงทุน,ประกันควบคู่การลงทุน,การตัดสินใจซือ้

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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประกันชีวติ เปรียบเสมือนหลักประกันที่ผู้เอาประกันตกลงทาไว้กบั บริษัทประกันชีวติ ว่า หากเกิด
เหตุการณ์ท่คี าดไม่ถงึ กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นสูญเสียชีวติ ทุพพลภาพ บริษัทประกันชีวติ จะจ่ายเงินตามที่
กาหนดไว้ให้กบั บุคคลทีร่ ะบุไว้ในสัญญาหรือหากครบสัญญาทีก่ าหนดแนล้วไม่เสียชีวติ บริษทั จะนาเงินพร้อม
ผลประโยชน์ ท่ีระบุไ ว้มาคืน ให้ก ับ ผู้ทาประกัน ซึ่งสัญ ญาประกันชีว ิต นี้จะมีล ักษณะเป็ นรูป เล่ ม เรียกว่ า
กรมธรรม์ประกันชีว ิต ประกันชีวติ ยืนยันความมันคงแนละมี
่
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าที่
กฎหมายกาหนดแนละเพียงพอต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ท่อี อก
ให้แนก่ผเู้ อาประกันภัย ซีง่ สถานการณ์ในโลกปจั จุบนั จะมีสภาวะการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาในประเทศ
ไทย ทาให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล บริษทั ประกันชีวติ ได้ออกแนบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ในรูปแนบบต่าง
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ อาประกัน ทาให้ประชาชนให้ความสาคัญแนละมีความตื่นตัวกับประกัน
ชีวติ เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจประกันชีวติ เพิม่ ขึ้น เกิดจากความไว้วางใจของผู้เอา
ประกันภัย
จากปญั หาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุน ในจังหวัดเลย เพื่อจะนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนนว
ทางการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทาให้บริษทั ประกันชีวติ ตัวแนทนประกันชีวติ แนละนายหน้าประกันชีวติ
นามาสู่การวางแนผนธุรกิจใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยได้ จากทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 4P หรือ Marketing Mix ซึง่ ประกอบไปด้วย Product, Price, Promotion แนละ Place ซึง่
ปจั จัยทัง้ 4 จะช่วยให้บริษทั ประกันชีวติ ตัวแนทนประกันชีวติ แนละนายหน้ าประกันชีวติ ได้วเิ คราะห์แนละ
วางแนผนกลยุทธ์ทางการตลาดออกมาเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุดแนละสามารถนาสู่ไปถึงการตัดสินใจ เกิดความรู้ความเข้าใจ จึงได้
ดาเนินการศึกษาวิจยั เรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การ
ลงทุน ในจังหวัดเลย

จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิ จยั
1.ขอบเขตด้านเนื้ อหาและตัวแปร

มุง่ ศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลย โดยกาหนดตัวแนปรอิสระ เช่น ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ แนละ
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริม
การขาย แนละกาหนดตัวแนปรตาม เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ความรับรูถ้ ึงความ
ต้องการ การแนสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ แนละพฤติกรรมหลังการซือ้
2.ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดเลย
3.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้านประชากรแนละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ไม่ทราบจานวนทีแน่ น่ นอน จึงกาหนดค่า
ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% แนละค่าความคาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้คอื 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) โดยขนาดของกลุ่มประชาชน คือ ประชากรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย ทัง้ หมด
ไม่ทราบจานวนทีแน่ น่นอน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จานวน 400 ตัวอย่าง
4.ขอบเขตด้านเวลา
ได้กาหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาครัง้ นี้ ตัง้ แนต่เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนกรกฎาคม 2565
(3 เดือน)

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคทีแน่ ตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจทีจ่ ะซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนใน
จังหวัดเลยแนตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจทีจ่ ะซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลย

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแนผนการตลาดตามความต้องการของผูเ้ อาประกัน
2.เพื่อเป็นแนนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ประกันชีวติ
3.เพื่อให้ทราบถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึก ษาปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สินใจซื้อ ประกันควบคู่ก ารลงทุนใน
จังหวัดเลย เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนบบสอบถามจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย
แนล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลสรุปทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แนก่ ประชากรระหว่าง 18-60 ปี ทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดเลย ทัง้ เพศชาย
แนละเพศหญิง ไม่จากัดการศึกษา อาชีพ แนละรายได้

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ไม่ทราบจานวนที่แนน่ นอน จึงกาหนดค่าระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
แนละค่ า ความคาดเคลื่อ นที่ย อมรับ ได้ค ือ 5% โดยใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งส าเร็จ รูป ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane,1973) โดยขนาดของกลุ่มประชาชน คือ ประชากรในพื้นที่จงั หวัดเลย ทัง้ หมดไม่ทราบจานวนที่
แนน่นอน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จานวน 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แนบบสอบถามเพื่อการวิจยั (แนบบออนไลน์)
เรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย โดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็นหลัก เนื้อหาของแนบบสอบถามแนบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแนบบสอบถาม โดยแนบบสอบถามมีลกั ษณะแนบบ เลือกตอบเพียง
1 คาตอบ ได้แนก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลความต้องการในปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อการตัด สินใจซื้อ
ประกันควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย ซึง่ ตัวแนปรในการศึกษา ได้แนก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด โดยค าตอบจะเป็ นแนบบเลือ กตอบแนละเป็ นแนบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ตามแนนวทางของ Likert ซึง่ แนต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือกตามลาดับความต้องการ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อ มูล ที่เ กี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ประกันควบคู่การลงทุน ได้แน ก่ การรับรู่ถึงความ
ต้องการ การแนสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ โดยคาตอบจะ
เป็ นการเลือกตอบแนละเป็ นแนบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนนวของ Likert ซึง่ แนต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้
เลือกตามระดับคะแนนน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1.จัดทาแนบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Forms เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเลย
2.ส่ง Link หรือ QR code แนบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จงั หวัดเลย พร้อมให้กลุ่ม
ตัวอย่างในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย ตอบกลับมา
3.รวบรวมจ านวนแนบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ แน ละดาเนิน การวิเ คราะห์ สรุปผลตาม
ขัน้ ตอนของการวิจยั

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.การแนจกแนจงความถี่แนละค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแนบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับ
ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแนบบสอบถาม

2.ค่าเฉลี่ยแนละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแนบบสอบถามส่วนที่ 2 แนละ 3
เกีย่ วกับความต้องการในปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดแนละการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุน
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน เป็ นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแนละทดสอบสมมุตฐิ าน โดย
ใช้โปรมแนกรมทางสถิติ ซึ่งการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานแนละมีการใช้ จากนัน้ รวบรวมแนละตรวจสอบความถูกต้อ งของ
แนบบสอบถาม จากนัน้ นาแนบบสอบถามมาลงรหัสแนละถ่ายทอดรหัสแนบบสอบถาม เพื่อนามาประมวลผลใน
โปรแนกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS นาผลทีไ่ ด้มาอภิปรายผลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์แนละแนสดงผลสาหรับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ เรื่องปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย แนละใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบแนละการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันควบคู่การลงทุน
ในจังหวัดเลย โดยได้เก็บข้อมูลด้วยแนบบสอบถามออนไลน์ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย จาแนนกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ส่วนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตาม
ปจั จัยส่วนบุคคล
ส่วนที4่ เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การ
ลงทุนในจังหวัดเลย
ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ตารางที่ 1
ส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ป จั จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของ ระดับความคิด เห็นของความต้อ งการในปจั จัยส่ ว น
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประสมทางการตลาด (N=400)
S.D.
การแนปลผล
𝑥̅
ด้านผลิตภัณฑ์
4.417
0.6179
มากทีส่ ุด
ด้านราคา
4.427
0.6249
มากทีส่ ุด
ด้านช่องทางการจาหน่ าย
4.399
0.6517
มากทีส่ ุด
ด้านส่งเสริมการตลาด
4.185
0.7161
มาก
ภาพรวม
4.357
0.5609
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของความต้องการในปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.36,
S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคา (𝑥̅ =4.43, S.D.= 0.62)
รองลงมาคือ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (𝑥̅ = 4.42, S.D.=0.62) แนละด้า นที่มคี ่ าต่ าสุ ดคือ ด้านส่ ง เสริม การตลาด
((𝑥̅ =4.19, S.D.= 0.72)
ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ตารางที่ 2
การตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ระดับ ความคิ ด เห็ น ของการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุน
ในจังหวัดเลย (N=400)
S.D.
การแนปลผล
𝑥̅
ความรับรูถ้ งึ ความต้องการ
4.477
0.6502
มากทีส่ ุด
การแนสวงหาข้อมูล
4.225
0.7189
มากทีส่ ุด
การประเมินทางเลือก
4.428
0.6539
มากทีส่ ุด
การตัดสินใจซือ้
4.406
0.6675
มากทีส่ ุด
พฤติกรรมหลังการซือ้
4.403
0.7178
มากทีส่ ุด
รวม
4.388
0.5956
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัด
เลย โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ =4.39, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดสุด คือ ด้านความรับรูถ้ งึ ความต้องการ (𝑥̅ =4.48, S.D.= 0.65) รองลงมาคือ
ด้านการประเมินทางเลือก (𝑥̅ =4.43, S.D.= 0.65) แนละด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการแนสวงหาข้อมูล
(𝑥̅ = 4.22, S.D.=0.72)
ส่วนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตาม
ปจั จัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ทดสอบ
แนตกต่างกัน
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
x

ตามเพศ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
/
ตามอายุ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
x
ตามอาชีพ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
/
ตามรายได้
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
x
ตามสถานภาพ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนก
/
ตามระดับการศึกษา
จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตาม
ปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า
เพศ อาชีพ แนละสถานภาพทีแน่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนใน
จังหวัดเลย จาแนนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
อายุ รายได้ แนละระดับการศึกษาที่แนตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุน
ในจังหวัดเลย จาแนนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ส่วนที4่ เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การ
ลงทุนในจังหวัดเลย
ตารางที่ 4
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ทดสอบ
ส่งผล
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกัน
/
ชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ
/
ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจาหน่ ายส่งผลต่อการตัดสินใจ
/
ซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ
/
ซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย

จากตารางที่ 4 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การ
ลงทุนในจังหวัดเลย พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ด้าน ได้แนก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่ายการจาหน่าย แนละการส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุน
ในจังหวัดเลย

การอภิ ปรายผล
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อประกันชีว ิตควบคู่การลงทุน สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแนละด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนาภรณ์ บุญเกิด (2558) กล่าวว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกัน
ชีวติ ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากค่ าเฉลี่ยมากไปน้ อย ดังนี้ ล าดับแนรก คือ ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย แนละ ด้านราคา
ตามลาดับ
2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
การตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านความรับรูถ้ งึ ความต้องการ รองลงมา คือ ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการแนสวงหาข้อมูล ตามลาดับ
3.เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย จาแนนกตามปจั จัยส่วน
บุคคล
ปจั จัยส่วนบุคคลจาแนนกตามเพศ อาชีพ แนละสถานภาพ จะมีการตัดสินใจที่จะซือ้ ประกันชีวติ ควบคู่
การลงทุนในจังหวัดเลย ไม่แนตกต่างกัน ส่วนอายุ รายได้ การศึกษา จะมีการตัดสินใจที่จะซื้อประกันชีวติ
ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย แนตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั บางส่วนของ พิชญ์ชญ
ั ญา รอดผดุง แนละวิษณุ อรรถวานิช (2565) กล่าวว่า ปจั จัยด้านอายุ เพศ
สถานภาพ แนละอาชีพ ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ การซื้อ ประกัน ภัย การเดิน ทางต่ า งประเทศ ขณะที่ร ะดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั การซือ้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างระดับปริญญาตรีม ี
โอกาสซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มกี ารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเท่ากับ
0.21 เนื่องจากมีรายได้ท่ตี ่ ากว่าแนละไม่สามารถแนบกรับค่าใช้จ่ายใน แนต่ละครัง้ ที่เดินทางไปต่างประเทศ
ได้มากพอแนละรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่งผลต่อการซือ้ ประกันภัยการเดินทาง ต่างประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมี

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนในช่วง 25,000 – 56,000 บาท ในกลุ่มรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนดังกล่าวจะเป็ นกลุ่มที่ม ี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมากกว่าปริญญาตรีขน้ึ ไป
4.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันควบคู่การลงทุนใน
จังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ง ผลต่ อการตัดสินใจซื้อประกันควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย
ได้แน ก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจาหน่ าย แนละด้านการส่ง เสริมการขาย สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั กาญจนาภรณ์ บุญ เกิด (2558) กล่ าวว่ า ปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการซื้อ
ประกันชีวติ กรณีศกึ ษา บริษทั ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ให้ความสาคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แนก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย แนละ
ด้านส่งเสริมการขาย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ ควบคู่การลงทุนในจังหวัดเลย ในด้านการ
พฤติก รรมหลังการซื้อ หลังจากผู้บ ริโภคตัด สินใจซื้อ มีค วามพอใจในระดับใด สามารถนาไปใช้ใ ห้เ กิด
ประโยชน์หรือไม่ รวมไปถึงการแนนะนาหรือบอกต่อในผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคคนถัดไป
2.ควรมีก ารศึก ษาเพิ่มเติมเกี่ยวการตลาดของประกันชีว ิต ควบคู่การลงทุนในธุ รกิจประกันชีว ิต
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
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