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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

3) ศึกษาปจจัยอื่น ๆ ไดแก ภาพลักษณองคกร ความจงรักภักดีตอตราสินคา และความไววางใจ

ในตราสินคา ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ซึ่งแบงกลุมจำแนก 

ตามเพศ แบงเปนเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน 

โดยสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน

ดวยการวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ

เพียรสัน ในการวิเคราะห  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป มีสถานภาพ

แตงงานแลว ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีรายไดรวมทั้งสิ้นโดยเฉลี่ยตอปอยูระหวาง 50,001-
200,000 บาท พบวา ผูสูงวัยตัดสินใจซ้ือเพราะมีรูปแบบท่ีตรงกับความตองการ และไดรับผลประโยชน 

ที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานอ่ืน ๆ  

มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน 1) ปจจัย 

ดานประชากรศาสตร ที่ยอมรับตามสมมติฐาน คือ ปจจัยดานอายุ ดานสถานภาพ ดานรายได 

1นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
2นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
3นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
4อาจารย ดร., อาจารยที่ปรึกษาหลัก หัวหนาหลักสูตร สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โดยรวมเฉล่ียตอปที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2) ปจจัยดานสวนประสมทางการ

ตลาดท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

.05 และ 3) ปจจัยอ่ืน ๆ ทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสนิใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตท่ีระดับ 

มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผูสูงวัย 

   

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) demographic information;  

2) marketing mix factors (7Ps); and 3) other factors i.e. corporate image, brand loyalty and 

brand trust, which affected purchasing decision of life insurance of the elderly. The research 

sample was 400 elderly people in Bangkok, 200 males and 200 females, derived by 

probability sampling. The statistics used for data analysis with frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. T-test, one-way ANOVA and Pearson’s correlation were 

used to test the hypothesis. The results showed that most respondents were at the age of 

60 - 64, got married, had elementary education, and earned average income between 

50,001- 200,000 Bath. The elderly made decision to purchase life insurance because the 

type of insurance match with their requirements and the benefits of insurance were reasonable 

for insurance premium. 

The results of analysis and testing of hypothesis were as follows: 1) demographic 

factors, as accepted in the hypothesis, in the aspects of age, marital status and average 

income affected the purchasing decision of life insurance of the elderly with a statistical 

significance level of .05; 2) all 7 marketing mix factors correlated with the purchasing 
decision of life insurance of the elderly with a statistical significance level of .05; and 3) the 

other 3 factors, corporate image, brand loyalty and brand trust, correlated with the purchasing 

decision of life insurance of the elderly with a statistical significance level of .05. 
 

Keywords: purchasing decision of life insurance, the elderly 
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บทนำ 
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะใน 5 ปที่ผานมาน้ัน 

มีการเติบโตในอัตรารอยละ 15 ตอป เหนือกวาตลาดท่ัวโลกซ่ึงอยูที่ประมาณรอยละ 2.5 ตอป 

ในป 2556 พบวา เบ้ียประกันชีวิตรวมในธุรกิจน้ีสูงถึง 4.4 แสนลานบาท และคาดการณธุรกิจประกันชีวิต 

ของไทย จะเติบโตตอเน่ืองมากย่ิงขึ้น ซึ่งสูงกวาประมาณการเบ้ียประกันชีวิตทั่วโลกของ Swiss Re 

(Economic Intelligence Center, 2557) ที่คาดการณวาจะเติบโตในอัตรารอยละ 4 ปจจุบัน 

การแขงขันทางธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเปนท่ีนาจับตามองอยางมากเพราะวา 

“ประกันชีวิต” เปนเร่ืองที่ใกลตัวและกลายเปนปจจัยหน่ึงของชีวิตท่ีมีบทบาท และมีความสำคัญ

เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือที่ชวยบรรเทา หรือชดเชยความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือท่ีชวยจัดระเบียบการใชจายเงิน

เปรียบเสมือนเปนการลงทุนในระยะยาว จากประโยชนดังกลาว ทำใหคนมีความรูความเขาใจ 

ในประโยชนของการทำประกันชีวิตมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตท่ีผานมา ทำใหการเติบโตของ

ธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง (จุฑามาศ วาชิตพล, 2556: 484) โดยดูไดจาก

เบี้ยประกันชีวิตธุรกิจประกันชีวิตป 2553-2557 มีแนวโนมขยายตัวสูง หลังยอดขายในชวง 4 เดือน

แรกของปเติบโตข้ึนถึงรอยละ 16.2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ในไตรมาส 1 มีจำนวน  

1.3 แสนลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 23 ในจำนวนน้ีแบงเปนเบ้ียประกันชีวิตรับปแรก จำนวน 

2.7 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 6 เบี้ยประกันชีวิตรับปตออายุ 8.4 หมื่นลานบาท อัตรา

การเติบโตรอยละ 19 และมีอัตราความคงอยูรอยละ 87 และเบ้ียประกันชีวิตรับจายคร้ังเดียว  

2.3 หมื่นลานบาท อัตราการเติบโตรอยละ 84 (สมาคมประกันชีวิตไทย ปที่ 35 ฉบับที่ 142, 2557) 

แนวโนมการขยายตัวของการทำประกันชีวิตมีมากขึ้น และจะมีจำนวนกรมธรรมประกันชีวิต

รายใหมเกิดข้ึนไมต่ำกวา 2,100,000 กรมธรรม (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2553) โดยมีปจจัยสนับสนุน 

ทีส่งผลทำใหธุรกิจขยายตัวจากแรงผลักดันดานซพัพลายของธุรกิจประกัน ผานการนำเสนอผลิตภัณฑใหม 

เพ่ิมตัวแทน และเสริมแรงจูงใจนักขาย รวมถึงนโยบายเชิงรุกของชองทางการขายผานธนาคาร 

ดวยกลยุทธการขายผานพนักงานสาขา โดยเฉพาะในกลุมลูกคาบุคคลระดับกลางขึ้นไป (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2555) การท่ีประกันชีวิตเติบโตอยางตอเน่ือง เปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาท่ีทำ

กรมธรรมใหม ดังน้ัน ในชวงเวลาน้ีทางบริษัทประกันตาง ๆ จึงพยายามขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่สำหรับ

เจาะกลุมตลาดผูสูงวัย  โดยมีการออกแบบประกันชีวิตเพ่ือรองรับสังคมผูสูงวัย (aging society)  

โดยการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรแสดงดวยสัดสวนของประชากรในวัยตาง ๆ 

เมื่อจำแนกประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป)  
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะเห็นไดวาในระหวางป พ.ศ. 2553 - 

2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีสัดสวนของประชากร 
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ผูสูงวัย มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากรอยละ 13.2 ในพ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ใน  

พ.ศ. 2583 และท่ีนาสังเกต คือในป พ.ศ. 2560 จะเปนปที่คาดวาสัดสวนของประชากรวัยเด็ก 

จะเทากับสัดสวนของประชากรผูสูงวัย  

 การเขาสูสังคมผูสูงวัยที่เพ่ิมขึ้น ทำใหตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยเปนตลาด 

ที่นาสนใจและสรางโอกาสในการเจาะตลาดของผูสูงวัยท้ังประเทศ ทำใหกลุมธุรกิจเหลาน้ีจะมี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแขงขันและสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือกระตุนความตองการของ 

ผูสูงวัย ที่เร่ิมมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน ประกอบกับการบริการดานการแพทย 

ที่กาวหนาชวยใหคนมีอายุยืนข้ึน คุณลักษณะของผูสูงวัยและปญหาตาง ๆ ที่ผูสูงวัยในปจจุบัน 

กำลังประสบ เปนขอมูลท่ีสำคัญ ที่สามารถใชสะทอนถึงแนวโนมของปญหาสำคัญท่ีผูสูงวัย 

ในประเทศไทยประสบคือ ปญหาทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ เกือบครึ่งหน่ึงของผูสูงวัย มีรายไดไมพอ

เล้ียงชีพ และ 2 ใน 3 มีสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงไมดีมาก โรคท่ีมีการรายงาน วาเปนกันมาก

ในกลุมผูสูงวัย คือ ปวดหลัง ปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ  

ซึ่งความไมแนนอนของชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถหลีกเล่ียงได เชน โรคภัยไขเจ็บอุบัติเหตุ 

จนถึงข้ันเสียชีวิตและพิการ ปจจุบันมนุษยเราตองเผชิญความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ จึงตอง 

มีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได (วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล, 2542)  

เมื่อความไมแนนอนในชีวิตสามารถเกิดข้ึนได ดังน้ัน การทำประกันชีวิตจึงเปนวิธีหน่ึงท่ีจะชวย

บรรเทาความเดือดรอน เพ่ือนำเงินกอนหน่ึงมาชดเชยการสูญเสียรายไดเมื่อมีผู ถึงแกกรรม 

ความเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุจนกลายเปนบุคคลทุพพลภาพ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2553) กรุงเทพมหานครถือไดวาเปนเมืองหลวงหมายเลข 1 

ของประเทศไทยเน่ืองจากเปนเมืองหลวงท่ีมีความเจริญในทุก ๆ ดาน อาทิเชน ความเจริญ 

ทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียว อีกท้ังมีประชากรอาศัยอยูเปนจำนวนมาก 

ซึ่งจากการศึกษาจำนวนประชากรผูสูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2555 พบวา จำนวนท้ังสิ้น  
765,974 คน (บริการขอมูล/สถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

จากขอมูลของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผูสูงวัยท่ีไดกลาวมาขางตน ประกอบกับผูสูงวัย 

ในประเทศไทยมีจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจากอดีต จึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร วาใชเกณฑใดเปนตัวชี้วัดและตัดสินใจ 

ซื้อประกันชีวิต เพ่ือที่จะไดทราบถึงแนวคิดทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

ของผูสูงวัย รวมท้ังยังสามารถนำมาวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชากร 

ที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงวัยในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิต

ของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัย “การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร” ในครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) งานวิจัยจึงไดกำหนดระเบียบวิธีวิจัยใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการทดสอบสมมติฐาน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

โดยอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร แตเน่ืองจากไมทราบจำนวนประชากรผูสูงวัยท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

ทำใหงานวิจัยน้ีตองกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร เน่ืองจาก

ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอน ดังน้ัน ขนาดตัวอยางสามารถคำนวณ

ไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ Cochran (1953 อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2549: 74) 

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.05 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซึ่งสูตร 

ในการคำนวณท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

  

 n =  

 n =  

  P =  .50   

  Z  =  0.05  

 1.96 

  e =  

 n =  

   = 384.16 
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ดงัน้ัน ขนาดตัวอยางคือ 384 คน ผูวิจยัจงึใชขนาดตัวอยางท้ังหมด 400 คน เพ่ือความสะดวก

ในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล การสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (probability 

sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย สำหรับการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจำนวน

ประมาณ 400 คน ซึ่งแบงกลุมจำแนกตามเพศคือ เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน ซึ่งใหเกิด

ความสอดคลองในสัดสวนท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบ และเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เพ่ือรวบรวม

ขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด  

การวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's 

alpha coefficient) ซึ่งคาท่ีไดเทากับ 0.89 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ โดยขอมูล 

ที่ไดจากแบบสอบถาม จำนวนท้ังสิ้น 400 ชุด (คิดเปนรอยละ 100) นำมาวิเคราะหหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และคาสัมประสทิธสหสัมพนัธของเพียรสนั (Pearson’s 
correlation coefficient) การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน 

ในระดับสูงแตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย สำหรับ

การพิจารณา คาสัมประสิทธสหสัมพันธ โดยท่ัวไปอาจใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 1998: 118 อางถึง 

ใน ชนนิกานต  วองวรโชติ และคณะ, 2556) 

 คา r       ระดับของความสัมพันธ 

 .90 - 1.00      มีความสัมพันธกันสูงมาก 

 .70 - .90      มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

 .50 - .70      มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

 .30 - .50      มีความสัมพันธกันในระดับตำ่ 

 .00 - .30      มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 
 

สวนของปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

เกณฑวัดระดับความสำคัญใชมาตราสวนประมาณคา (Likert’s rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ 

โดยกำหนดระดับคะแนนการวัดแบบชวงมาตรา (interval scale) มีลักษณะกำหนดเปนขอความ

สำหรับแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี (สิริลักษณ  ปานศรี, 2554: 6) 
 5 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก 
 3 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย 

 1 คะแนน หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอยท่ีสุด 
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การแสดงระดับของคะแนนเฉล่ีย พิจารณาจากคะแนนของคำตอบ โดยการหาจากสูตรน้ี 

 

    =  

=  
= 0.80 

คะแนนท่ีไดนำมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายคาเฉล่ียดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปผล ไดดังน้ี 

1. ผลขอมูลดานประชากรศาสตร จากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 

400 คน ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป คิดเปนรอยละ 

50.80 มีสถานภาพแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 72.30 มีระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ คือ ระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.80 และมีรายไดรวมทั้งสิ้นโดยเฉล่ียตอปสวนใหญอยูระหวาง 
50,001-200,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.50  

2.  ผลการตัดสินใจของผูสูงวัยในการเลือกซ้ือประกันชีวิต ผลการวิเคราะหการ

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงวัยมีระดับการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตอยูในระดับมาก คือ ตัดสินใจซื้อเพราะมีรูปแบบที่ตรงกับความตองการ 

และตัดสินใจซื้อเพราะไดรับผลประโยชนที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.55 และ 3.44 ตามลำดับ  

3. ผลขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ในภาพรวม 

  

  S.D.  
 3.51 0.81  

 3.28 0.80  

 3.39 0.82  

 2.68 0.77  

 3.72 0.75  

 2.91 0.76  

 3.51 0.82  

 (1) – (7) 3.29 0.61  

 3.1  ปจจยัดานผลิตภัณฑ (product) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ รูปแบบของกรมธรรมมีหลากหลาย 

ใหเลือก   

 3.2 ปจจัยดานราคา (price) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ อัตราคาเบี้ยประกันเหมาะสมกับวงเงิน

เอาประกัน 
 3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (place) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอ 
ผานชองทางธนาคารหรือตัวแทนขายประกันชีวิตไดสะดวก 

 3.4 ปจจยัดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธ 

ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณา

หรือประชาสัมพันธผานส่ือ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อยางสม่ำเสมอ 
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 3.5 ปจจัยดานบุคลากร (people) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความนาเช่ือถือไววางใจ 

 3.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) จากการวิเคราะหพบวา  

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาด 

ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ 

ความทันสมัย / ความพรอมเพียง ของอุปกรณในการใหบริการ 

 3.7 ปจจัยดานกระบวนการ (process) จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ระดับสวนประสมการตลาดท่ีสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ มีระบบการใหบริการ 

ที่สะดวก รวดเร็ว 

4. ผลขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ ปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย  

 ดานอ่ืน ๆ ในภาพรวม 

 
    S.D.  

 3.28 0.72  

 2.78 0.84  

 2.77 0.87  

  2.94 0.68  

 4.1 ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานภาพลักษณขององคกรท่ีสัมพันธตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ชื่อเสียง 

ของบริษัทประกันชีวิต  

 4.2 ปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคา จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานความจงรักภักดีที่สัมพันธตอ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ กลับมาซื้อ

กรมธรรมซ้ำอีก เพราะม่ันใจในตราสินคา  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 174

 4.3 ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา 

ที่สัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ  

มีความเช่ือมั่นวาองคกรจะรักษาสิทธิประโยชน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร 

 
 1  

    

 t-test .117  
 F-test .013*  

 F-test .001*  

 F-test .552  

 F-test .000*  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 1 พบวา ปจจัยดานอายุ 

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของ 
ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป ที่แตกตางกัน ของกลุมตัวอยางมีความแตกตางท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจ ในขณะท่ีตัวแปรอื่น ๆ ไมมีผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธตอ

การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 

 

 
 2  

  r   

 Correlation 0.659 .000  

 Correlation 0.596 .000  

 Correlation 0.594 .000  

  Correlation 0.420 .000  

 Correlation 0.407 .000  

 Correlation 0.496 .000  

 Correlation 0.584 .000  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 2 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 

ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 

ผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานอ่ืน ๆ 

 
 3    

  r   

 Correlation 0.534 .000  

 Correlation 0.464 .000  

 Correlation 0.455 .000  

*  .05 

จากผลการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอท่ี 3 พบวา ปจจัยดานภาพ

ลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธ 

ตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .05 โดยปจจยัดานภาพลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจ

ในตราสินคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร  

จึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว 

  

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานอายุ ดานสถานภาพ 

ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากสภาพแสดลอมของผูสูงวัยเฉพาะคน ดังนั้นทำใหเกิด

ความแตกตางท่ีชัดเจน ในแตละปจจัยก็มีความแตกตางกันในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัย และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556: 

486) ที่พบวาปจจัยดานอายุ และดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจทำประกันชีวิต 

สอดคลองกับวราพร วิไลเลิศ (2557: 613) ที่พบวา ปจจัยดานอายุ ดานรายได ที่แตกตางกันมีผล 
ตอการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกุลเชษฐ วัฒนผล (2555: 537) 

ท่ีพบวา ปจจัยดานสถานภาพ และดานรายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอความไววางใจตอการซ้ือประกันชีวิต 
สวนปจจัยดานระดับการศึกษา จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา 

ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งไมสอดคลองกับงานศึกษาวิจัยของวราพร วิไลเลิศ (2557: 613) กุลเชษฐ วัฒนผล (2555: 537)  
ที่พบวาปจจัยดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร และมณฑิราลัย ปวนใจชม (2548) ทีพ่บวา ปจจยัดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

มีผลตอโอกาสท่ีจะเลือกใชบริการบริษัทประกันชีวิต เน่ืองจากปจจัยดานระดับการศึกษาของงานวิจัย

เลมนี้ศึกษากับผูสูงวัย และจากการสอบถามพบวาสวนมากผูสูงวัยมีเกณฑการศึกษาในระดับ

เดียวกัน  

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย 

ในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา อัครเอกฒาลิน (2553) ที่พบวา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความตองการซ้ือประกันชีวิต 

วสนัต นยัเนตร (2554) และกรกนก มปีระเสริฐวาจา (2550) พบวา ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด

ทั้ง 7 ดาน มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และสิริลักษณ ปานศรี (2554) พบวา ปจจัยดาน 

สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน มีอิทธิพลตอการซื้อประกันสุขภาพ อีกท้ังการศึกษาพบวา  

ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดาน ไมสอดคลองกบังานศกึษาวิจยัของจฑุามาศ วาชติพล 

(2556) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ทำประกันชีวิต เพราะในการวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) จะเนนแคการวิเคราะหผูบริโภค 

ที่ใชบริการผานธนาคาร (bancassurance) ชองทางเดียว จึงทำใหตัวแปรมีความแตกตางกัน 

ผลการวิจัยจึงมีผลที่แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานอ่ืน ๆ ประกอบไปดวย ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร ดานความจงรักภักดี

ตอตราสินคา (brand loyalty) ดานความไววางใจในตราสินคา ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐาน จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัย

ดานอ่ืน ๆ ทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัย

ในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) ที่พบวา ปจจัย 
ดานภาพลักษณขององคกร มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต กุลเชษฐ วัฒนผล (2555) 

ท่ีพบวา ปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคา และดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธกับ

การซ้ือประกันชีวิต และวราพร วิไลเลิศ (2557) ที่พบวา ปจจัยดานความไววางใจในตราสินคา 
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานอื่น ๆ ทั้ง 3 ปจจัย ดังกลาว ไมสอดคลองกับ 

งานวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) ที่พบวา ปจจัยดานภาพลักษณขององคกร และดาน 
ความไววางใจในตราสินคา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจทำประกันชีวิต เพราะคานัยสำคัญ 

ที่แสดงผลมามีความแตกตางกันมาก งานวิจัยของจุฑามาศ วาชิตพล (2556) จะเนนแคการวิเคราะห 
ผูบริโภคท่ีใชบริการผานธนาคาร (bancassurance) ชองทางเดียว ผลที่แสดงจากการวิเคราะห  

จึงทำใหตัวแปรมีความแตกตางกันผลการวิจัยจึงมีผลท่ีแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยั เร่ือง การตัดสนิใจในการเลือกซือ้ประกันชวิีตของผูสงูวัยในกรุงเทพมหานคร 

สามารถนำผลท่ีไดมาประยุกตใช และเปนขอมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิตกับรัฐบาล  

 ขอมูลดานประชากรศาสตร ขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอป ที่แตกตางกัน เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาผูสูงวัยอายุ 60 ปขึ้นไป 

ทำใหทราบถึงความคิดเห็นในการตัดสินใจของผูสูงวัย ดังนั้น ผลที่ไดสามารถนำไปประยุกตสำหรับ 

ผูที่กำลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย การนำเสนอใหกับคนท่ีเร่ิมอายุเขา 60 ขึ้นไปน้ัน จะเร่ิมมอง

หาความม่ันคงในชีวิต รวมถึงสถานภาพย่ิงบุคคลที่ยังมีครอบครัวใหดูแลจะมองวา ครอบครัวก็มี 

ผลสำคัญในการตัดสินใจ อีกปจจัยท่ีสำคัญคือ รายไดของผูสูงวัย เพราะเม่ือเวลาน้ันรายไดที่ไดรับ 

จะลดนอย หรือการเก็บออมสะสมเมื่อครั้งยังคงทำงานอยู ก็เปนตัวแปรในสำคัญในการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันชีวิตท่ีครอบคลุมและเหมาะสมมากท่ีสุด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ขอคนพบในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา ปจจยัดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ 

ทางกายภาพ ดานกระบวนการ มคีวามสมัพนัธตอการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ประกนัชวิีตของผูสงูวัย

ในกรุงเทพมหานคร เพราะผูสูงวัยสวนใหญมองถึงความสำคัญในการคุมครอง สิทธิท่ีจะไดรับหลังจาก 

การซ้ือประกันชีวิต รวมถึงปจจัยสำคัญคือ บุคลากร ผูสูงวัยมักจะมองท่ีตัวแทนเปนปจจัยสำคัญ 

ความไวใจ ความเช่ือใจ หลงัจากซือ้ประกันมคีวามซือ่สตัยดแูล และใหขอมลูท่ีเขาใจงาย เพราะสวนน้ี

จะสงผลในการมองหารูปแบบประกันชีวิตท่ีเหมาะสม และใหผลตอบแทนท่ีดี ดังน้ัน ในการเพ่ิมสวน

ทางการตลาดน้ันการพัฒนาบุคลากร หรือตัวแทนเปนส่ิงท่ีไมควรละเลย  

 ปจจัยอ่ืน ๆ ขอคนพบในการวิจัยคร้ังนี้ พบวาปจจัยดานภาพลักษณขององคกร 

ดานความจงรักภักดีตอตราสินคา ดานความไววางใจในตราสินคา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีผูสูงวัยจะใหความสำคัญกับชื่อเสียง
องคกรมากที่สุด เพราะมองเห็นวาบริษัทตาง ๆ องคกรตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงจะมีความมั่นคง 

ในสถานะทางการเงิน เน่ืองจากจะตองดูแลและรับประกันความผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ไดอยางรวดเร็ว แตเน่ืองจากผูสูงวัยไมคอยมองถึงความเปนผูกพันตอบริษัท หรือองคกรตาง ๆ  

มากเทาท่ีควร และเกิดความหันเหไปตามคำชวนทั้งจากเพ่ือนดวยกัน ครอบครัว หรือสื่อโฆษณา 

ทางโทรทัศน  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

 2.1 จากการศึกษาวิจยัในครัง้น้ี เปนการศึกษากลุมตวัอยางของผูสงูวัยในกรุงเทพมหานคร 

เทาน้ัน งานวิจัยน้ีเห็นวาควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษากลุมตัวอยางนอกกรุงเทพมหานคร หรือ 
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ทั้งประเทศไทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุมมากย่ิงขึ้น รวมถึงเปนประโยชนตอองคกรท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนในการวางกลยุทธทางการตลาดและพัฒนากลไกการตลาด เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในอนาคต  

 2.2 การลงพ้ืนท่ีในการเก็บแบบสอบถามน้ัน แนะนำการเก็บขอมูลจากชมรมตาง ๆ  

ของผูสงูวัยท่ีจดัตัง้ขึน้ เน่ืองจากการเก็บขอมลูตามแหลงทองเท่ียว โรงพยาบาล และสวนสาธารณะน้ัน 

เปนตน งานวิจัยน้ีมีความคิดเห็นวายากตอการเก็บขอมูล รวมท้ังอาจไมไดรับความรวมมืออยางเต็มที่  

อีกท้ังการศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ขอมูลที่ไดจึงเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีใช 

ในการวิเคราะหปจจยัตาง ๆ หากมีการศึกษาเพ่ิมเตมิดวยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ เชน การทำสนทนากลุม 

(focus group discussion) กับกลุมผูสูงวัย จะชวยใหไดขอมูลท่ีลึกมากย่ิงขึ้น 

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผูสูงวัยในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการวิจัย เพ่ือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ซ่ึงแบบสอบถาม

แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 การตัดสินใจ

ของผูสูงอายุในการเลือกซื้อประกันชีวิต สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ 

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิต สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ นำมาวิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาท่ีไดจากการตั้งวัตถุประสงค 

ดานประชากรศาสตรพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 60-64 ป มีสถานภาพ

แตงงานแลว ระดับการศึกษาสวนใหญอยูชั้นระดับประถมศึกษา และมีรายไดรวมท้ังสิ้นโดยเฉล่ีย 

ตอปอยูระหวาง 50,001-200,000 บาท ในสวนของการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตของ 
ผูสูงวัย พบวา ผูสูงวัยตัดสินใจซื้อเพราะมีรูปแบบที่ตรงกับความตองการ และไดรับผลประโยชน 

ที่เหมาะสมกับการจายกรมธรรม รวมถึงผลการศึกษาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย

ดานอ่ืน ๆ พบวา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต ผลการวิเคราะหทดสอบ
สมมติฐาน พบวา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ยอมรับตามสมมติฐาน คือ ปจจัยดานอายุ  

ดานสถานภาพ ดานรายไดโดยรวมเฉล่ียตอปที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 2) ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานมีความสัมพันธตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และ 3) ปจจัยอื่น ๆ ทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกซื้อประกันชีวิตท่ีระดับมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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