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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ท่ีอาศยัในเขต
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เพียรสัน  การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  30 - 39 ปี 
การศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี /ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 
สถานภาพโสด และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรส และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกผู้ขาย มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน ) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงูมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็น มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัสงู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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The purpose of this research is to study the decision-making processes 

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

 
Keyword : Life Insurance, Consumer Behavior, Land and Houses Bank, Metropolitan 
Area 
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คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมีคา่ในการให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการท าวิจยัฉบบันี  ้

ขอขอบพระคณุคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทกุท่าน ท่ีให้ความเมตตา ให้
ความรู้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ี
ช่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวกตา่งๆ พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 

สดุท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา ครอบครัว และนายวทานีย์ ทองรุ่ง ท่ีได้ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทัง้เป็นก าลงัใจให้ตลอดมา รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนๆ นิสิตคณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม สาขาการตลาด (นอกเวลาราชการ) รุ่นท่ี 19 ส าหรับน า้ใจ มิตรภาพ และ
ค าแนะน าต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้สารนิพนธ์ฉบับนีส้มบรูณ์ รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีสละ
เวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูในงานวิจยั และขอขอบคณุผู้มี
สว่นช่วยเหลือทกุท่านท่ีมิได้เอย่มา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การประกนัชีวิตเป็นสญัญาระหวา่งผู้ให้ประกนั (บริษัทประกนัชีวิต) กบัผู้ เอาประกนั โดย
ผู้ เอาประกนัจะต้องจ่ายเบีย้ให้กับผู้ รับประกัน หากผู้ เอาประกนัเกิดเสียชีวิตขณะท่ีกรมธรรม์มีผล
บงัคบัตามเง่ือนไข กรมธรรม์ประกนัชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กบัผู้รับผลประโยชน์ เรียกวา่เงิน
สินไหมทดแทน โดยการท าประกนัชีวิตนัน้ถือเป็นการสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงให้กบัผู้ เอา
ประกันและครอบครัว ซึ่งถือว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินท่ีสร้างความมัน่คงในชีวิต
ให้กบัประชาชนจึงท าให้ธรุกิจประกนัชีวิตในประเทศไทยเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งในปัจจบุนัแบบ
ประกนัชีวิตมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ประกอบกบัผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ต้องไม่ได้ (Intangible Product) โดยอยู่ในรูปการให้บริการจึงต้องมีการควบคุมจากหน่วยงาน
กลาง (ส านกัคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมประกอบธรุกิจประกนัภยั หรือ คปภ.) เพ่ือก ากบัดแูล
บริษัทประกนัชีวิตให้มีความเข้มแขง็มัน่คง และคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกนั 

ปัจจุบันการขายประกันภัยผ่านทางธนาคารได้รับความนิยมจากผู้ เอาประกันสูงขึน้
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การขายประกันชีวิตในปี 2560 ช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร 
(Bancassurance) มีเบีย้ประกันชีวิตรวมทัง้สิน้ 268,538 ล้านบาท (รวม Single Premium) คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 53.41 ของเบีย้ประกนัชีวิตรับปีแรกรวมทกุช่องทาง จะเห็นได้วา่การซือ้ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางธนาคารครองสดัส่วนการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง เน่ืองจากการขายผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตผา่นช่องทางธนาคารซึ่งเป็นการบริการทางการเงินท่ีสามารถเติมเตม็ความจ าเป็นทาง
การเงินทัง้ทางด้านประกนัภยั หรือการลงทนุให้แก่ลกูค้า การขายประกนัชีวิตผา่นช่องทางธนาคาร
จึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านบริษัทประกันชีวิตก็มีความต้องการอย่างสงูท่ีจะเข้ามา
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการขยายฐานลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ อีก
ทัง้ทางธนาคารเองก็ได้รับผลตอบแทนจากการน าเสนอขายประกนัชีวิต เน่ืองจากธนาคารมีสาขา
พร้อมท่ีจะให้บริการ และน าเสนอขายประกนัชีวิตให้กบัลกูค้าครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศรวมถึงตวั
พนักงานธนาคารเองก็มีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจด้านการเงินท่ีดีอยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจท่ี
ธนาคาร และบริษัทประกันชีวิตต่างก็มีการแข่งขนัเพ่ือแย่งกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอย่าง
รุนแรง เช่นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) มีพันธมิตรด้วยกันทัง้หมด 3 บริษัท 
ประกอบไปด้วย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต , บริษัทเอไอเอประกันชีวิต และบริษัทไทยสมุทร
ประกันชีวิต ซึ่งทัง้ 3 บริษัทประกันต่างก็แข่งขนัเพ่ือต้องการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มาก
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ท่ีสดุ โดยมีการแข่งขนัทัง้ทางด้านผลิตภณัฑ์ และรูปแบบการให้ผลตอบแทน โดยบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิตจะเน้นเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
และเน้นเร่ืองการบริการให้กบัพนกังานธนาคารท่ีจะสามารถน าเสนอขายแบบประกนัชีวิตให้กบั
ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สว่นบริษัทเอไอเอประกันชีวิต จะเน้นเร่ืองการให้ผลตอบแทนท่ีสงูกบั
พนกังานธนาคาร สว่นบริษัทไทยสมทุรประกนัชีวิตจะเน้นเร่ืองการเสนอผลิตภณัฑ์แบบระยะสัน้ๆ 
เน้นวิธีซือ้ง่ายขายคลอ่ง เน้นความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร ซึ่งจะเห็นได้วา่ธนาคาร
ทกุธนาคาร ก็จะมีบริษัทประกนัชีวิตเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจร่วมกนั 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) มีอัตรา
เติบโตอย่างตอ่เน่ือง แตก่็เกิดข้อร้องเรียนการซือ้ประกนัชีวิตผา่นช่องทางธนาคารกว่าคร่ึงเกิดจาก
ความเข้าใจของลกูค้าท่ีคลาดเคลื่อน เพราะผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตบางประเภทใกล้เคียงกับเงิน
ฝากมากจนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดและท าให้เกิดข้อร้องเรียน ทัง้นีส้มาคมธนาคารไทยได้แจ้ง
แนวทางปฏิบตัิร่วมกับทางธนาคารเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการขาย โดยจะมีการแยกพืน้ท่ีการเสนอ
ขายประกันชีวิตออกจากเคาน์เตอร์รับฝากเงินและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน รวมถึ งการใช้
กระบวนการในการก ากบัและตรวจสอบคณุภาพการขายประกนัชีวิตของธนาคารทัง้กระบวนการ
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการขาย ซึ่งจะมีการน าเอาวิธีการสุม่ตรวจ(Mystery Shopping)มาใช้ อีกทัง้
จะมีการจดัท าคูม่ือประกอบการขายและจดัอบรมความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่ประชาชน โดยสิ่ง
ท่ีส าคญัท่ีสดุคือประชาชนต้องมีความเข้าใจวา่การท าประกนัชีวิตไมใ่ช่การฝากเงินกบัธนาคารและ
ธนาคารเองก็ไม่อาจใช้การท าประกันชีวิตเป็นเง่ือนไขการต่อรองในการให้สินเช่ือหรือการท า
ธรุกรรมอ่ืนๆ ซึ่งหากทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายมีความเข้าใจท่ีตรงกนัแล้วก็จะช่วยให้ข้อขดัแย้งต่างๆท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคตลดลง 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาในเร่ืองการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่นทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากธนาคารฯมีรูปแบบการน าเสนอขายให้กบัผู้บริโภคท่ีน่าสนใจ คือมีบริษัทประกันชีวิตท่ี
เป็นพันธมิตรมากถึง 3 บริษัท ซึ่งแตกต่างจากธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกตัดสินใจ 
ประกอบกับสาขาของธนาคารฯในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนท่ีมากกว่าสาขาในต่างจังหวัด 
ลกูค้าเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการซือ้ประกนัชีวิต และตระหนกัถึงความส าคญัของประกนั
ชีวิต เช่น เป็นเงินเก็บออมระยะยาวในอนาคต เป็นการวางแผนเพ่ือลดหย่อนภาษี ให้ความ
คุ้มครองชีวิตในวงเงินท่ีสงู ตลอดจนซือ้เพ่ือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้จาก
การวิจยัจะเป็นประโยชน์ทัง้บริษัทประกนัชีวิต และธนาคารฯ ท่ีจะพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  
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เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาทัง้ในเร่ืองกระบวนการขาย การ
บริการต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และตอบโจทย์ในทุกๆด้าน
ให้กบัผู้บริโภค ในสว่นของผู้บริโภคนัน้ก็จะมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคเลือกแบบประกันชีวิตท่ีเหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของตนเองได้  
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ 

2. เพ่ือศึกษาการตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือกตรา
สินค้า การเลือกผู้ ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวจิัย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกนัชีวิต ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจประกันชีวิต ศึกษาโอกาสในการเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และการเติบโตทางธุรกิจท่ียั่งยืน เพ่ือท่ีจะสามารถ
แขง่ขนัและพฒันาธรุกิจตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตของเนือ้หา 

การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ท่ีจะศกึษาถึง การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้ วิ จัยไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ วิจัยจึงได้ท าการค านวณ เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรของ กลัยา วานิชย์บญัชา (2560) และ
ได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน  5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คน และเพ่ิมเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะเจาะจง

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 5 สาขา ท่ีมียอดขายประกนัชีวิตสงูสดุในปี พ.ศ.2560 
จากทัง้หมด 58 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สาขาเดอะเซอร์เคิล(ราชพฤกษ์) สาขาเซ็นทรัล
ป่ินเกล้า สาขาบ๊ิกซีบางนา สาขาถนนจนัทน์ สาขาซีคอนบางแค (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน), 2560)   

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอย่างจากเขตท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 สาขาละ 80 คน  
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ตาราง 1  กลุม่ตวัอย่าง 
 

สาขาท่ีท าการส ารวจ จ านวนตัวอย่าง(คน) 
สาขาเดอะเซอร์เคิล (ราชพฤกษ์) 80 

สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 80 
สาขาบ๊ิกซีบางนา 80 
สาขาถนนจนัทน์ 80 
สาขาซีคอนบางแค 80 

รวมทัง้สิน้ 400 
 

ขัน้ท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่างตามขัน้ท่ี 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 
 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1  20 – 29 ปี 
1.2.2  30 – 39 ปี 
1.2.3  40 – 49 ปี 
1.2.4  50 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี               
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี      
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1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.4.1 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.4.2 15,001 – 25,000 บาท 
1.4.3 25,001 – 35,000 บาท 
1.4.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.4.5 ตัง้แต ่45,001 บาท ขึน้ไป 

1.5 สถานภาพสมรส 
1.5.1 โสด 
1.5.2 สมรส / อยู่ด้วยกนั  
1.5.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 

1.6 อาชีพ 
1.6.1 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.6.3 ประกอบธรุกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
1.6.4 อาชีพอิสระ 
1.6.5 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………………. 

2. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย 
2.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ 
2.2 การเลือกตราสินค้า 
2.3 การเลือกผู้ขาย 
2.4 การเลือกเวลา 
2.5 การเลือกปริมาณ 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
3.1 กิจกรรม 
3.2 ความสนใจ 
3.3 ความคิดเห็น 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ 
2. การตอบสนองของผู้ซือ้ หมายถึง ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้จะมีการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ 

ดงันี ้
2.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคได้เลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตท่ี

หลากหลาย ให้เหมาะสมตรงกบัความต้องการของตนเองเช่น ถ้าต้องการท่ีจะเก็บออมไว้ในยาม
เกษียณก็ต้องเลือกแผนแบบบ านาญ แต่ถ้ามีเป้าหมายท่ีต้องการจะใช้เงินในอนาคต พร้อมกับ
ความคุ้มครองก็ต้องเลือกแบบสะสมทรัพย์ 

2.2 การเลือกตราสินค้า หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ผา่น
ช่องทางธนาคารท่ีมีความมัน่คงทางด้านการเงิน มีภาพลกัษณ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ มีสาขาบริการท่ีคลอบ
คลมุทัว่ทกุพืน้ท่ี 

2.3 การเลือกผู้ขาย หมายถึง การเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมลูใน
การให้บริการและให้ค าปรึกษาได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการเน้นย า้ในเร่ืองของการ
บริการด้วยใจ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 

2.4 การเลือกเวลา หมายถึง ผู้บริโภคเลือกเวลาในการซือ้ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตตรง
ตามความต้องการของตนเอง เช่น ซือ้ปลายปีของปีนัน้ๆ เพ่ือต้องการลดหย่อนภาษี 

2.5การเลือกปริมาณ หมายถึง ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตตาม
ปริมาณความต้องการ เช่น ซือ้มากกว่า 1 กรมธรรม์ แต่แยกเป็นประกนัสขุภาพ กับ ประกันแบบ
ออมทรัพย์ 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละบคุคล โดย
สื่อออกมาเป็นรูปแบบทางด้านการด าเนินกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

3.1 กิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเช่น เช่นงานอดิเรก หรือกิจรรม
เก่ียวกบัสขุภาพ การออกก าลงักาย เพ่ือสขุภาพท่ีดี และสง่ผลเก่ียวเน่ืองกบัการประกนัชีวิต  

3.2 ความสนใจ หมายถึง เ ร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษ หรือการติดตามข่าวสารท่ีมี
ความส าคญัเก่ียวกบัประกนัชีวิต เช่น นวตักรรมใหม่ๆ ของการประกนัชีวิต เช่น แบบประกนัท่ีควบคู่
การลงทนุ 
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3.3. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดของแต่ละบุคคลเก่ียวกับ
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตมีความส าคญั แต่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ค าแนะน าท่ี
ถกูต้องเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตให้ผู้บริโภครับทราบ 

4. ประกันชีวิต หมายถึง การท าสัญญาระหว่างผู้ ให้ประกันกับผู้ เอาประกัน โดยมี
เง่ือนไขให้ผู้ เอาประกนัต้องจ่ายเบีย้ประกนัให้กับผู้ รับประกนั ซึ่งเป็นบริษัทประกนัชีวิต หากผู้ เอา
ประกันเสียชีวิตขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบังคบัภายในเง่ือนไขสญัญาท่ีเรียกว่า “กรมธรรม์” บริษัทผู้
รับประกนัจะต้องจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กบัผู้ รับผลประโยชน์ซึ่งเรียกวา่ “สินไหม” 

แบบประกนัชีวิตพืน้ฐานแบ่งออกเป็น 4 แบบ 
4.1 แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) มีทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว จ่ายเงินคืนให้แก่

ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกนัเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
4.2 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คุ้มครองตลอดชีพ โดยจะจ่ายเงินคืนให้

ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกนัเสียชีวิต หรือจ่ายคืนผู้ เอาประกนัเมื่ออยู่ถึงครบก าหนด  
4.3 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นการผสมผสานระหว่างความ

คุ้มครองชีวิตและการออมเงิน จ่ายเงินคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกนัเสียชีวิต หรือจ่ายคืน
ผู้ เอาประกนัเมื่ออยู่ถึงครบก าหนด ซึ่งแบบนีเ้ป็นแบบท่ีนิยมขายผา่นช่องทางธนาคารมากท่ีสดุ 

4.4 แบบเงินได้ประจ าหรือท่ีนิยมเรียกวา่แบบบ านาญ (Annuities Insurance) บริษัท
จะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆสม ่าเสมอเท่ากนั นบัตัง้แตผู่้ เอาประกนัเกษียณอาย ุหรือมีอายคุรบก าหนด
ตามกรมธรรม์ 

5. พนักงานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) หมายถึง บคุคลผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากธนาคารพาณิชย์ให้ด าเนินการขายประกนัชีวิตผา่นธนาคาร โดยท่ีพนักงานต้องมี
ใบอนญุาตนายหน้าประกนัชีวิตจากนายทะเบียน กรมการประกนัภยั 

6. นายหน้าประกันชีวติ หมายถึง คนกลางอิสระ เป็นได้ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 
เป็นผู้มีความรู้ด้านประกันชีวิต ให้ค าปรึกษาการซือ้ประกันชีวิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสดุ และสามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไมไ่ด้ขึน้กบับริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) หมายถึง ธนาคารท่ีได้รับอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเป็นผู้ ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าในการให้ค าแนะน า 
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตในท่ีนี ้หมายถึงการขายประกนัชีวิต 

8. การตัดสินใจซือ้ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคประเมินได้แล้วว่าจะซือ้ผลิตภณัฑ์ประกนั
ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เฉพาะในด้านการตดัสินใจซือ้ 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้

 
ตัวแปรอสิระ                                             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ 

1.2 อายุ 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

1.5 สถานภาพสมรส 

1.6 อาชีพ 

 

 
 

 

 
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั

(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

2. การตอบสนองของผู้ซือ้ 

2.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ 

2.2 การเลือกตราสินค้า 

2.3 การเลือกผู้ขาย 

2.4 การเลือกเวลา 

2.5 การเลือกปริมาณ 

 
3. รูปแบบการด าเนินชีวติ 

3.1 กิจกรรม 

3.2 ความสนใจ 

3.3 ความคิดเห็น 
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สมมติฐานการวจิัย 
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

2. การเลือกการตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตรา
สินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด  (มหาชน) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น มี
ความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมลูจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยจะน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวรูปแบบการด าเนินชีวิต 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัประกนัชีวิต 
6. ข้อมลูเก่ียวกบัธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560)  การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic 
segmentation) เป็นการแบ่งสว่นตลาดโดยใช้หลกัด้านประชากรศาสตร์ มีเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ 
อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขัน้ตอนในวัฎจักรชีวิตครอบครัว หรือเป็นการแบ่งส่วน
ตลาดตามขนาด โครงสร้างประชากร และการแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ี
นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อาย ุเพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศกึษา และอาชีพ ซึ่งใช้ใน
การแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายนี ้ เป็นการช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ ง่ายตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ซึ่งมกัจะมีความสมัพนัธ์กบั
ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ดงันี ้

1. อายุ (Age) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง ทัง้ในเร่ืองของความคิด
พฤติกรรม ความชอบและความสามารถ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) บคุคลท่ีอยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกนัอาจมี
ความต้องการและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตเป็นตวัก าหนดท่ี
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ส าคญัของพฤติกรรม ซึ่งแต่ละขัน้ตอนนัน้จะมีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกนัไป โดยขัน้ของวงจร
ชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความต้องการของบคุคลต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม ่ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีจ้ะสร้างโอกาสให้กับนักการตลาดในการเสนอการบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด 

3. เพศ (Gender) เป็นตัวแปรท่ีส าคัญเช่นกัน ผู้หญิงและผู้ ชายมีแนวโน้มท่ีจะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยผู้หญิงมักจะมีความละเอียดอ่อนและต้องการค้นหา
ข้อมลูต่างๆ ให้มากกวา่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ ส่วนผู้ชายมกัจะมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสงู และมกัจะ
มุ่งท่ีบางสิ่งบางอย่างท่ีจะช่วยให้เขาสามารถตดัสินใจให้บรรลตุามเป้าหมายได้ นักการตลาดจึง
ควรต้องศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพ่ือให้ทนัยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. รายได้ (Income) เป็นตวัแปรในการก าหนดการแบ่งสว่นตลาดท่ีใช้กนัมานานแล้ว
ส าหรับสินค้าและบริการ โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร ่ารวย แตอ่ย่างไรก็ตาม 
รายได้อาจไมส่ามารถบ่งบอกได้วา่ใครจะเป็นลกูค้าท่ีดีท่ีสดุ 

5. ยคุสมยัของคน (Generation) คนแตล่ะรุ่นมกัจะได้รับอิทธิพลจากเวลาท่ีเปลี่ยนไป 
ท าให้เกิดความสนใจท่ีแตกต่างกัน เช่น ในด้านดนตรี ภาพยนตร์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง นัก
ประชากรศาสตร์เรียกกลุม่นีว้า่ กลุม่คนท่ีสมาชิกในกลุม่มีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ร่วมกนั และมี
มมุมองท่ีเหมือนกนั นกัการตลาดมกัน าสญัลกัษณ์และรูปภาพท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีส าคญั
ของกลุม่คนเหลา่นีม้าใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุม่ออกได้เป็น 7 กลุม่ คือ (1) กลุม่คน
ในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (World war II) (3) 
กลุ่มคนหลงัสงครามโลก (Postwar) (4) กลุ่มคนในช่วงต้นก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (Leading – 
Edge baby boomer) (5) กลุ่มคนในช่วงท้ายของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (Trailing – Edge baby 
boomer) (6) กลุม่คน Generation X (7) กลุม่คน Generation Y  

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์หลายตวัแปรท่ี
นิยมน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งสว่นตลาด มีดงัตอ่ไปนี ้

1. อาย ุอายถุกูใช้เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์หลายชนิด เช่น 
เสือ้ผ้า ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กตา่งๆ หนังสือ เป็นต้น บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความชอบหรือ
สนใจในกิจกรรมท่ีตา่งกนั และสนใจในผลิตภณัฑ์ตา่งประเภทกนัแล้วแตล่ะช่วงอายขุองบคุคล 

1.1 วยัเดก็ บคุคลอาจมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ประเภทขนม ลกูอม การ์ตนู สื่อ
ท่ีผู้ ท่ีอยู่ในวยันีส้นใจมกัจะเป็นท่ีเข้าถึงง่าย เช่น สื่อทางโทรทัศน์รายการส าหรับเด็ก และเน้นท่ี
ความสนกุสนาน 
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1.2 วยัรุ่น ผู้ ท่ีอยู่ในวยัรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีให้
ความบนัเทิง และผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม ่บคุคลกลุม่นีย้งัไมม่ีรายได้เป็นของตนเอง บคุคล
กลุม่วยัรุ่นนีน้่าจะเป็นตลาดท่ีดีส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ สื่อท่ีบคุคล
ในวยันีส้นใจจะเป็นสื่อประเภทโทรทศัน์ วิทย ุหรืออินเทอร์เน็ตตา่งๆ  

1.3 วยัรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน คนกลุม่นีม้ีรายได้เป็นของตนเอง ผู้ ท่ีอยู่ในวยั
นีอ้าจเป็นตลาดท่ีดีส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาปานกลางถึงสงู ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีสามารถแสดง
ให้เห็นถึงผลของการใช้ ท่ีชะลอการเข้าสูว่ยักลางคนของตนเอง เช่น เคร่ืองส าอาง รถยนต์ บ้าน ส่ือ
ท่ีจะใช้ในการเข้าถึงบคุคลกลุม่นีจ้ะเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ตา่งๆ 

1.4 วยัเกษียณอายุหรือวยัชรา คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุม่ท่ีมีรายได้ไม่มากนัก นิยมเก็บ
ออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น ผู้ ท่ีอยู่ในวัยนีน้่าจะเป็นตลาดท่ีดีส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทการ
ท่องเท่ียว หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพ เช่น สถานท่ีออกก าลงักาย สื่อ
ประเภทท่ีเข้าถึงกลุ่มบุคคลในวัยนี ้จะเป็นพวกวิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่การเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายนี ้ต้องอาศยัความระมดัระวงัไมใ่ห้เป็นการสร้างความแบ่งแยกของช่วงอายุวา่ก าลงั
เข้าสูว่ยัชราหรือวยัเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัการตอ่ต้านการรับรู้และการเลือกซือ้ 

2. เพศ บคุคลท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะมีความชอบหรือความสนใจแตกตา่ง
กนั เช่น บรุุษอาจจะมีแนวโน้มท่ีจะสนใจผลิตภณัฑ์ประเภทกีฬาบางประเภท ได้แก่ เจ็ตสกี ไตภ่เูขา 
ขณะท่ีสตรีอาจสนใจกีฬาประเภทว่ายน า้ หรือสนใจผลิตภณัฑ์ประเภทความงามต่างๆ จึงเป็น
โอกาสท่ีดีส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการและกิจกรรมของแต่ละเพศ
ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีผลิตภณัฑ์บางชนิดท่ีมีการแบ่งเพศของสินค้า เช่น น า้หอม โดยจะมีการท า
กลิ่นของน า้หอมให้แตกตา่งกนัระหวา่งน า้หอมท่ีใช้กบัสภุาพบรุุษและสุภาพสตรี ประเภทของสื่อท่ี
บุคคลในแต่ละเพศสนใจก็จะแตกต่างกันไป บุรุษมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจในนิตยสารท่ี
เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รถยนต์ หรือนิตยสารของผู้ชาย ในขณะท่ีสตรีมีแนวโน้มท่ีจะให้ความ
สนใจในนิตยสารส าหรับผู้หญิง 

3. เชือ้ชาติ สามารถถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
บางประเภท เช่น เสือ้ผ้า อาหาร เป็นต้น บคุคลท่ีมีเชือ้ชาติเดียวกนัจะมีวฒันธรรม การด าเนินชีวิต 
คา่นิยม ความเช่ือท่ีเหมือนกนั ซึ่งมีผลตอ่การเลือกชนิดและคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซือ้ 

4. รายได้ รายได้จดัเป็นตวัแปรท่ีนกัการตลาดนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสว่นตลาด
เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีสะท้อนถึงอ านาจในการซือ้สินค้าของผู้บริโภค นอกจากนีร้ายได้ยังมีผลตอ่
ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สงูมีความสนใจในสินค้าฟุ่ มเฟือยและ
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สินค้าท่ีเน้นคณุภาพดีมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่า ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจต่อสินค้า
อปุโภคบริโภคท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตเท่านัน้ 

5. วงจรชีวิตครอบครัว แตล่ะขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) จะ
มีส่วนในการก าหนดว่าบุคคลใดท าหน้าท่ีในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ชนิดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีบุคคลสนใจและท าการเลือกซือ้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าว เช่น ในช่วงท่ีครอบครัวเร่ิมต้นแตง่งานและมีบตุร ผลิตภณัฑ์ท่ีสมาชิกในครอบครัวสนใจ
อาจเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับเดก็ และเดก็อาจเป็นผู้มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการซือ้ผลิตภณัฑ์ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัตอนท่ีครอบครัวเพ่ิงจะเร่ิมต้นและยงัไมม่ีบตุร หรือครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัว
เร่ิมชราภาพแล้ว ผู้ ท่ีท าการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาจเป็นสามีหรือภรรยา หรือทัง้สามีและภรรยา
ตดัสินใจซือ้ร่วมกนั และชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีสมาชิกในครอบครัวสนใจอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคา
สงู เช่น บ้าน  

6. ตวัแปรอ่ืนๆ นักการตลาดสามารถเลือกใช้ตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนตลาด เช่น การศึกษา อาชีพ หรือการใช้ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น 
ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ และตัวแปรวิถีด้านการด าเนินการชีวิตท่ีเรียกว่า Geodemographic 
Segmentation 

สวิุมล แม้นจริง (2552) อธิบายเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เป็นเกณฑ์ท่ี
นิยมน ามาแบ่งใช้แบ่งกลุม่ผู้บริโภค เน่ืองจากมีความต้องการ และเป็นปัจจยัท่ีสามารถน ามาวดัได้
ง่าย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว อาชีพ การศึกษา 
ศาสนา สีผิว รายได้ และชนชัน้ทางสงัคม สามารถจ าแนกได้ดงันี ้ 

อายุและขัน้ตอนของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) ความต้องการของ
ผู้บริโภคมกัเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอาย ุเช่น วยัเด็กเล็ก เป็นวยัท่ีบอบบาง จึงต้องการสินค้าท่ีมี
ความออ่นโยน เน้นความปลอดภยัเฉพาะเดก็เลก็เป็นพิเศษ 

เพศ (Gender) ประกอบด้วยเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีความชอบ ความต้องการ
ในสินค้า และบริการท่ีแตกตา่ง และรวมถึงพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนัด้วย 

รายได้ (Income) เกณฑ์รายได้นิยมใช้กับธุรกิจรถยนต์ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง การ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากรายได้เป็นตวัก าหนดความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอย จึงมกัถกูน ามาใช้เป็น
กลยทุธ์ในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

ชนชัน้ทางสังคม (Social Class) เป็นการวัดชนชัน้ทางสังคม โดยพิจารณาจาก 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ชาติก าเนิด ท่ีอยู่อาศยั โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ ชนชัน้สงู ชนชัน้กลาง 
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และชนชัน้ลา่ง ซึ่งแตล่ะชนชัน้จะมีความชอบ และมีการเลือกซือ้สินค้า บริการท่ีแตกตา่งกนั นกัการ
ตลาดจึงต้องพิจารณาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัชนชัน้นัน้ๆ 

รุ่นของอายุ (Generation) เป็นการแบ่งผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ หรือรุ่นของอายุ 
เน่ืองจากในแตล่ะรุ่น มีการพบเจอสภาพสงัคมท่ีแตกตา่งกนั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด
และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ซึ่งกล่าวว่า ตวัแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์หลายตวัแปรท่ีนิยมน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งส่วนตลาด ได้แก่ อายุ 
เพศ เชือ้ชาติ รายได้ วงจรชีวิตครอบครัว และตัวแปรอ่ืน เช่น การศึกษา อาชีพ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ของงานวิจัยนี ้ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ 
สถานภาพ 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการตอบสนองของผู้ซือ้ 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค       
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาซึ่ง

การบริโภค และการจบัจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการตา่งๆของการตดัสินใจ ซึ่ง
เกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาตา่งๆ เหลา่นัน้ (Engel, 1998)  

พฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจัดส่วนท่ี
เหลือ (Dispose) ของสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน 

เสรี วงษ์มณฑา (2548) กลา่ววา่ พฤติกรรมผู้บริโภคคือ พฤติกรรมการแสดงออกของ
แต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซือ้ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการเก่ียวกับสินค้าและ
บริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

เชฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 2007) พฤติกรรมผู้ บริโภคคือ การ
ตัดสินใจและพฤติกรรมการกระท าของผู้ บริโภคท่ีเก่ียวกับการซือ้ ซึ่งบุคคลท าการค้นหา 
(Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้  (Using) การประเมินผล (Evaluating) การใช้จ่าย 
(Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการโดยคาดวา่จะตอบสนองความต้องการของบคุคล 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) พฤติกรรมผู้ บริโภคหมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้รับสินค้า การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ ท่ีท าให้ลกูค้าพึงพอใจ 
รวมทัง้กระบวนการตา่งๆของการตดัสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาตา่งๆ 
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โมวิน และมอนอล (Mowen & Minor, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคหมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซือ้ (Buying units) และกระบวนการเปลี่ยนท่ีเก่ียวกับ
การได้รับมา การบริโภค และการก าจดั เก่ียวกบัสินค้า บริการ ประสบการณ์ และความคิด 

แบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศกึษาเหตจุูง

ใจในการบริโภค ในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยจะเร่ิมต้นจากการมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) 
ซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นภายนอกได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ เช่นภาวะ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วฒันธรรมเป็นต้น โดยสิ่งกระตุ้นล้วนก่อให้เกิดความต้องการใน
ความรู้สกึของผู้ ซือ้หรือเรียกวา่ กลอ่งด าของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลอ่งด าท่ี
ผู้ ผลิตหรือผู้ ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกของผู้ ซือ้ซึ่งจะมีผลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการ
ตดัสินใจของผู้ ซือ้ เน่ืองจากมีการจดัสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ตอบสนอง (Response) แบบจ าลองนีเ้รียกวา่ Model of Buyer Behavior 
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ท่ีมา: (อาภสัรา ปงุคานนท์. 2558: 24-25; อ้างอิงจาก (Kotler, 1997)) 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ ทัง้ทางด้านจิตใจและ
พฤติกรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพซึ่งเกิดขึน้ในช่วงเวลา
หนึ่ง กิจกรรมเหล่านีท้ าให้เกิดการซือ้และเกิดพฤติกรรมการซือ้ตามบุคคลอ่ืน โดยทั่วไปแล้ว
ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผา่น
เข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลอ่งด าผู้ผลิตและผู้ขาย

 
สิ่งกระตุ้นภายนอก 

(Stimuli = S) 
สิ่งทีกระตุ้นทางการตลาด 
สิ่งท่ีกระตุ้นด้านอ่ืน 

 

กล่องด าหรือ
ความรู้สกึนึกคดิของ

ผู้ซือ้ 
(Buyer's 

Characteristic) 

 
การตอบสนองของผู้
ซือ้ (Response = R) 
การเลือกผลิตภณัฑ์ 
การเลือกตราสินค้า 
การเลือกผู้ขาย 
การเลือกเวลา 
การเลือกปริมาณ 

 

ขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้ซือ้ 
(Buyer's Decision Process) 

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
การค้นหาข้อมลู (Information Search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 
Alternatives) 
การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post 
purchase Behavior) 

 

ลักษณะของผู้ซือ้  
(Buyer's Characteristics) 
ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัด้านสงัคม (Social) 
ปัจจยัสว่นบคุคล (personal) 
ปัจจยัด้านจิตวิทยา
(Psychological) 
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ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่งๆของผู้ ซือ้แล้ว
จะมีการตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผู้ ซือ้ (Buyer’s decision) 
จุดเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง(Response) มีรายละเอียดดงันี ้

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้อาจเกิดขึน้เองภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
เป็นความต้องการท่ีเกิดขึน้ตามสญัชาตญาณ และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) 
นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสร้างสิ่งกระตุ้นภายนอกให้เกิดขึน้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นถือวา่เป็นเหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตจุงูใจซือ้
ทางด้านเหตผุล และใช้เหตจุงูใจให้ซือ้ทางด้านจิตวิทยา (อารมณ์) สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 
2 สว่น คือ 

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบด้วย 

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภณัฑ์ (Product) โดยการพฒันาสว่นประกอบตา่งๆ
ของผลิตภณัฑ์ให้ดงึดดูความต้องการของผู้บริโภค 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) โดยก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์ คณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย 

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) 
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกส าหรับผู้บริโภค โดยให้หาซือ้ได้ง่ายและสะดวก
ในการเดินทาง เพ่ือเป็นการกระตุ้นการซือ้ 

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยการโฆษณา
อย่างสม ่าเสมอ และการเข้าถึงผู้บริโภคโดยการใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก 
แจก แถม เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.1.5 สิ่งกระตุ้นด้านบุคลากร (People) โดยมองในส่วนของพนักงานทุกๆ
ด้าน ไมว่า่จะเป็นการพดู มารยาท การแตง่กาย บคุลิกภาพ ฯลฯ 

1.1.6 สิ่งกระตุ้นด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) โดยเป็นกระบวนการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ ซึ่งก็คือกระบวนการ ขัน้ตอน และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลกูค้า ค านึงถึงความพอใจของลกูค้าสงูสดุ 
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1.1.7 สิ่งกระตุ้นด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยเป็น
ลกัษณะทางกายภาพภายนอก ปัจจยัจะเก่ียวข้องกับสว่นผสมท่ีสมัผสั จบัต้องได้ของการให้บริการ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆของพืน้ท่ีให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความประทบัใจของลกูค้า เช่น การมีป้าย
โฆษณาติดอยู่หน้าร้านในต าแหน่งท่ีโดดเดน่ 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ี
อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งบริษัทไมส่ามารถควบคมุส่ิงกระตุ้นเหลา่นีไ้ด้ ได้แก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้
ของผู้บริโภคเหลา่นีม้ีอิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่นการใช้บัตรเครดิตในการ
จบัจ่ายซือ้สินค้าเพ่ือใก้เกิดกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึน้ 

1.2.3 สิ่ งกระตุ้ นทางกฎหมายและการเมือง  (Law and political) เช่น
กฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอ่การเพ่ิมหรือลดความต้องการของผู้
ซือ้ หรือกฎหมายในการใช้สิ่งของบางอย่างเพ่ือความปลอดภยั และสามารถสร้างโอกาสให้กับ
ตลาดของสินค้านัน้ 

1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลตา่งๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าตามเทศกาลนัน้ๆ 

2. กลอ่งด าหรือความรู้สกึนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s black box) ความรู้สกึนึกคิดของ
ผู้ ซือ้ท่ีเสมือนกลอ่งด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไมส่ามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สกึนึกคิดของผู้ ซือ้ เพ่ือท่ีจะสร้างผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการกบัผู้ ซือ้เป้าหมาย 

2.1 ลกัษณะของผู้ ซือ้ (Buyer’s characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ
ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ปัจจยัทางด้านสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา เช่น เพศ 
อาย ุศาสนา อาชีพ เป็นต้น 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้ (Buyer decision process) ประกอบด้วย
ขัน้ตอน คือ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือกการตดัสินใจ
ซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค
หรือผู้ ซือ้ (Buyer’s purchase decisions) ผู้บริโภคมีการตดัสินใจในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) เช่นการตดัสินใจเลือกระหว่าง การ
ใช้วิทยตุิดตามตวั โทรศพัท์พืน้ฐานพกพา หรือโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เป็นต้น 



  20 

3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) เช่น การตัดสินใจเลือกซือ้โทรศัพท์
พืน้ฐานพกพา ระหวา่งตราสินค้า Panasonic, Samsung เป็นต้น 

3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) เช่น เลือกซือ้จากศนูย์ หรือร้านโทรศพัท์ท่ี
รวมทกุรุ่น 

3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase time) เช่นจะตดัสินใจซือ้ตอนเงินเดือน
ออก หรือซือ้เมื่อได้โบนสั หรือซือ้เมื่อมีการจดัรายการสง่เสริมการขาย 

3.5 การเลือกปริมาณในการซือ้ (Purchase amount) เช่น ผู้บริโภคเลือกวา่จะซือ้
หนึ่งเคร่ืองหรือมากกวา่นัน้ 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กลา่ววา่ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกบัการซือ้

และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้มีค าถาม 7 ประการ 
หรือ 6Ws และ 1H เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os เก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ตาราง 2  แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 7H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) เก่ียวกบั

พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย 
 (Who is in the target 
market?)  

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย 
(Occupants) ทางด้าน 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภมูิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา หรือจิตวเิคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วย 
1. กลยทุธ์ด้านด้านผลิตภณัฑ์ 
2. กลยทุธ์ด้านราคา 
3. กลยทุธ์ด้านการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ด้านสง่เสริมการตลาด 
ท่ีเหมาะสมและสามารถ
สนองตอบตอ่ความพึงพอใจของ
กลุม่เป้าหมายได้ 
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ค าถาม (6W’s และ 1’H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 
(What does the consumer 
buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ 
(Objects) 
สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจาก
ผลิตภณัฑ์ ก็คือต้องการ
คณุสมบตัหิรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ และความแตกตา่งท่ี
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product 
Strategies) ประกอบด้วย 
1. ผลิตภณัฑ์หลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ การ
บรรจภุณัฑ์ ตราสนิค้า บริการ 
คณุภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑ์ควบ 
4. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
5. ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ ความ
แตกตา่งทางการแขง่ขนั 
(Competitive Differentiation) 
ประกอบด้วย ความแตกตา่งด้าน
ผลิตภณัฑ์ บริการ พนกังาน และ
ภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้  
(Why does the consumer 
buy?)  

วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ 
(Objectives) 
ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความ ต้องการทางด้าน
ร่างกายและจิตวทิยาซึ่งเราต้อง
ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมี อิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้ คือ   
1. ปัจจยัภายในหรือปัจจยัด้าน
จิตวิทยา                
2. ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม   

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ 
1. กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product Strategies) 
2. กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วย กลยทุธ์ด้านการ
โฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน
ขาย การสง่เสริมการขาย การให้
ขา่วและการประชาสมัพนัธ์ 
3. กลยทุธ์ด้านราคา (Price 
Strategies)        
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ค าถาม (6W’s และ 1’H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
 3. ปัจจยัสว่นบคุคล 4.กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?)  

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 
1. ผู้ ริเร่ิม 
2. ผู้มีอิทธิพล 
3. ผู้ตดัสินใจซือ้ 
4. ผู้ ซือ้ 
5. ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์ด้าน
การโฆษณาและการสง่เสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุม่อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซือ้เมื่อใด 
 (When does consumer 
buy?)  

โอกาสในการซือ้ (Occasions)  
เช่น ช่วงเดือนใดของ ปี ช่วง
ฤดกูาลใดของปี ช่วงวนัใดของ 
เดือน ช่วงเวลาใดของวนั  โอกาส
พิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญั
ตา่งๆ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์ด้าน
การสง่เสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) โดย
ควรท าการสง่เสริมการตลาด
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกบัโอกาส
ในการซือ้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน  
(Where does the 
consumer buy?)  

ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets) ท่ี
ผู้บริโภคท าการซือ้ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซปุเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านขายของช า เป็นต้น 

กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) บริษัท
น าผลิตภณัฑ์สูต่ลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคน
กลางอย่างไร  
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ตาราง 2  (ตอ่) 
 

ค าถาม (6W’s และ 1’H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร  
(How does the 
consumer buy?)  

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบด้วย        
1. การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถงึ
ความต้องการ 
2. การค้น หาข้อมลู  
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตดัสินใจซือ้            
5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์ด้าน
การสง่เสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วย การโฆษณา  
การขายโดยใช้พนกังานขาย  
การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ว
และการประชาสมัพนัธ์ 
การตลาดทางตรง โดยพนกังาน
ขายจะก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การขายให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

 
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer Behavior) เป็นการ

ค้นหาการซือ้หรือการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดจดักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้การใช้ของจะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถคาดคะเนวิธีการท่ีผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอ่ขา่วสาร การสง่เสริมและความเข้าถึงสาเหตุ
ท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ โดยอ้างอิงทฤษฎี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ท าให้นักการตลาดสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  

 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 

3.1 ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวติ 
โซโลมอน (Solomon, 1996) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต  (Lifestyle) สามารถ

อธิบายให้เห็นถึงรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าสิ่งต่างๆ ซึ่งบุคคล
มกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงท่ีช่ืนชอบเหมือนๆกนั ใช้เวลาในการท ากิจกรรมท่ีคล้ายๆกนั ซือ้
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ของท่ีคล้ายๆกนั ดงันัน้ถือเป็นโอกาสท่ีดีของนกัการตลาด ในการก าหนดกลยทุธ์หรือผลิตสินค้าให้
ตรงกบัความต้องการของบคุคลกลุม่เหลา่นี ้

แองเจล (สวุพิญช์ ตัง้นิมิตรชยักลุ 2552: 23-24; อ้างอิงจาก James F. Engle 1998) 
กล่าวว่า แบบการด ารงชีวิตเป็นแบบท่ีบุคคลด ารงชีพใช้จ่ายเวลาและเงินท่ีแตกตา่งกนั  (Patterns 
in which people live and spend time and money) ดจูากค านิยามจะเห็นได้วา่เป็นเร่ืองง่ายมาก 
แตใ่นความเป็นจริงแล้วสิ่งท่ี Engle กลา่วนัน้ จะรวมทกุสิ่ง จะจ าแนกให้เห็นค านิยามท่ีกลา่วถึง 

1. วิธีท่ีเราด ารงชีพ (How we live) อาหารเช้าทานกาแฟ ขนมปัง หรือข้าวขึน้กบั
แตล่ะบคุคลและสงัคม 

2. สินค้าท่ีเราซือ้ (Product we buy) จะขึน้อยู่กับค่านิยมความชอบ สงัคมและ
วฒันธรรมของแตล่ะบคุคล 

3. วิธีการใช้สินค้า (How you use them) จะเห็นได้ว่าสินค้าพวกเสือ้ผ้าท่ีเราซือ้
มาใช้สามารถสวมใสไ่ด้ในทนัที ตรงข้ามกบัอาหารบางประเภทต้องผา่นการปรุงก่อน บางประเภท
พร้อมรับประทานได้ในทนัที ผู้บริโภคจะเน้นความสะดวกและความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 

4. มองสินค้าอย่างไร (What do you think about them) สินค้าถูกมองว่ามี
ประโยชน์ด้านใด และจ าน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

5. แบบของการใช้ชีวิตขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ มากมาย แบบดงักลา่วเป็นลกัษณะ
ท่ีฝังแน่นในตวัของบคุคลได้รับการขดักเกลาโดยปฏิบตัิตอบต่อกนัทางสงัคม (Social Interaction) 
เมื่อบุคคลผ่านขัน้ตอนของวงจรชีวิต แบบการใช้ชีวิตจึงได้รับอิทธพลของปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
สถานการณ์ วัฒนธรรม ชนชัน้ทางสังคม ครอบครัว ความต้องการ ทัศนคติ และลักษณะส่วน
บคุคล (Individual Characteristics) ปัจจยัเหลา่นีจ้ะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของบคุคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กลา่ววา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์ โดยแสดงออกในรูปแบบ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่งรูปแบบ
การด ารงชีวิตขึน้อยู่กับวฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล โดยนักการ
ตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึน้อยู่กับค่านิยมและรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
ตวัอย่างเช่น รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคสินค้าและบริการส าหรับผู้บริโภคท่ี
เท่ียวกลางคืน กบัผู้บริโภคท่ีชอบอยู่บ้านจะแตกตา่งกนั 
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การวดัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยวธีิ AIOs 
สปัุญญา ไชยชาญ (2550) ได้กล่าวว่า จากแนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต นักการ

ตลาดใช้การวิเคราะห์ลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของผู้บริโภค ลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคม (Psychographics) เป็นค าท่ีน ามาใช้ประเมิน
แบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: 
I) และความคิดเห็น (Opinions: O) โดยจะวิเคราะห์วา่ ผู้บริโภคใช้เวลาและทรพยากรตา่งๆอย่างไร
ในแตล่ะวนั อะไรในสิ่งแวดล้อมท่ีสนใจถือวา่มีความส าคญัเก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆตวั
อย่างไร การวิเคราะห์ในลกัษณะดงักลา่วเรียกสัน้ๆว่า AIO เพ่ือการอ้างอิง 

การวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs เป็นวิธีการวดัท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุ 
โดยสามารถวดัได้จากตวัแปรกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ได้ให้ค าจ ากดัความของตวั
แปรดงักลา่ว 
 
ตาราง 3 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเหน็ท่ีแสดงลกัษณะแบบการด าเนินชีวิต 
 

กิจกรรม (Activities)  ความสนใจ (Interests) ความคดิเหน็ (Opinions) 
เหตกุารณ์ทางสงัคม 
การท างาน 
วนัหยดุพกัผอ่น 
สมาชิกสโมสร 
งานอดิเรก 
การบนัเทิง 
การเลน่กีฬา 
การซือ้สินค้า 
ชมุชน 

ความส าเร็จ   
บ้าน    
งาน    
ชมุชน    
แฟชัน่     
สื่อตา่งๆ   
อาหาร    
สนัทนาการ   
ครอบครัว 

ธรุกิจ 
การเมือง 
การศกึษา 
ผลิตภณัฑ์ 
อนาคต 
วฒันธรรม 
ปัญหาสงัคม 
ความสมัพนัธ์สว่นตวั 
เศรษฐกิจ 

  
ท่ีมา: Assael Henry. (2001). P.423 
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3.2 รูปแบบการด าเนินชีวติ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตจะถกูก าหนดด้วยปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วย ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมา ลักษณะท่ีติดมาตัง้แต่เกิด และสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งดังกล่าวเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ทกุคนจะมีการด าเนินชีวิตเป็นของตนเองและได้รับการปรุงแตง่ขดัเกลาโดย
ผา่นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ไปตามล าดบัขัน้ตอนของวงจรชีวิตตามราตางดงันี  ้

 
ตาราง 4 แบบการด าเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค 
 

ตัวก าหนดแบบการด าเนิน
ชีวติ (Lifestyle determinants) 

แบบการด าเนินชีวติ 
(Lifestyle) 

ผลกระทบต่อพฤกรรม       
(Impact on behavior) 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
วฒันธรรมย่อย 
ชนชัน้ทางสงัคม 
แรงจงูใจ 
บคุลิกภาพ 
อารมณ์ 
คา่นิยม 
วงจรชีวิตของครัวเรือน 
วฒันธรรม 
ประสบการณ์ในอดีต 

เรามีชีวิตอยู่อย่างไร 
กิจกรรม 
ความสนใจ 
ความชอบ/ไมช่อบ 
ทศันคต ิ
การบริโภค 
ความคาดหวงั 
ความรู้สกึ  
    
  

การซือ้ 
ซือ้อย่างไร 
ซือ้เมื่อไหร่ 
ซือ้ท่ีไหน 
ซือ้อะไร 
ซือ้กบัใคร 
การบริโภค 
บริโภคท่ีไหน 
บริโภคกบัใคร 
บริโภคอย่างไร 

 
ท่ีมา: Kotler (1997). Marketing management. 

 
3.3 การจ าแนกลักษณะแบบของการใช้ชีวติ 

อดลุย์ จาตรุงคกุล (2550: 277) ได้กล่าวถึงการจ าแนกลกัษณะของแบบการใช้ชีวิต 
บทบาทการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิต ดงันี ้

1. ตื่นตัวกับไม่ตื่นตัว  (Active Versus Passive) เช่น  ผู้ บ ริ โภคเ ข้า ร่วมชม
คอนเสิร์ต รายการสด สว่นแบบไมต่ื่นตวัผู้บริโภคดผูา่นทางโทรทศัน์อยู่ท่ีบ้าน 



  27 

2. การโอ้อวดกับความเป็นสว่นตวั (Ostentations Versus Private) แบบแรกจะ
เป็นการแสวงหาสญัลกัษณ์ความส าเร็จท่ีทุกคนยอมรับ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นส่วนตวัท่ีจะ
แสวงหาสินค้าท่ีเฉพาะ 

3. ครอบครัวและอาชีพ (Family Versus Career) แบบแรกมีบุตรใช้เวลากับ
กิจกรรมของครอบครัว แตแ่บบหลงัไมม่ีบตุรใช้เวลาเพ่ือหาความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ท้องถ่ินกับนครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) แบบแรกเข้าร่วมกับ
ชมรมท้องถ่ิน แบบหลงัเข้าร่วมกบัสงัคม โลกท่ีกว้างกวา่แบบแรก 

 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ 

การตดัสินใจ (Decision marking) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิง่
หนึ่งจากทางเลือกตา่งๆท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการ
อยู่เสมอ โดยท่ีจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมลูและข้อจ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจซือ้
จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของผู้บริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ บริโภค (Decision Process) แม้ว่าผู้ บริโภคจะมีความ
แตกตา่งกนั มีความต้องการแตกตา่งกนัแตผู่้บริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซือ้ท่ีคล้ายคลงึกนั ซึ่ง
กระบวนการตดัสินใจซือ้ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
จุดเร่ิมต้นของปัญหาเกิดขึน้เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอดุมคติ (Ideal) 
คือสภาพท่ีรู้สกึดีตอ่ตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งตา่งๆ
ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเตม็สว่นตา่งระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพ
ท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแตล่ะบคุคลจะมีสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้วา่ปัญหา
ของผู้บริโภคอาจเกิดขึน้จากสาเหต ุตอ่ไปนี ้

1.1 สิ่งของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อของเดิมท่ีใช้หมดลง จึงเกิดความต้องการใหม่ 
ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องการหาส่ิงใหมม่าทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสูปั่ญหาใหม ่เกิดจากการใช้ผลิภณัฑ์อย่าง
หนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไมส่ามารถหาสายพาน
เดิมได้จึงต้องใช้สายพานอ่ืนทดแทนซึ่งไม่ได้มาตราฐาน จึงต้องไปหาสเปย์มาฉีดเพ่ือลดแรงเสียด
ทานท่ีเกิดขึน้ 

1.3 การเปลี่ยนแปลงสว่นบคุคล การเจริญเติบโตของบคุคลทัง้ทางด้านภาวะและ
คณุวฒุิหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
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กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งสภาพจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการส่ิงใหม ่

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัวเกิดขึน้ เช่น การแตง่งาน การมีบตุร ท าให้มีความต้องการซือ้สินค้าหรือบริการเกิดขึน้ 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางด้านบวกและลบของสถานะทางการเงิน ย่อมสง่ผลให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุม่อ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแตล่ะวยั แต่ละช่วง
ชีวิต และแตล่ะกลุม่สงัคม ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้กลุม่อ้างอิงจึงเป็นกลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผู้บริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการสง่เสริมการตลาด เมื่อมีการสง่เสริมการตลาดตา่งๆ ไม่
ว่าจะเป็น การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือ
การตลาดทางตรงท่ีใช้พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนกัถึงปัญหา
และเกิดความต้องการ เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ ผู้บริโภคอาจจะหาทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้หรือไม่ก็ได้ หากปัญหาไมม่ีความส าคญัมากจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้ แต่หาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยังไม่หายหรือลดลงไป แต่กลับเพ่ิมขึน้ ปัญหานัน้ก็จะกลายเป็นความเครียดท่ี
กลายเป็นแรงผลกัดนัให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ บริโภคจะเร่ิมหาทางแก้ไขปัญหาโดยการหา
ข้อมลูก่อน 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูลก่อน (Search for Information) เมื่อเ กิดปัญหา 
ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ จากแหลง่ข้อมลู
ตอ่ไปนี ้

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารบุคคล เช่น ครอบครัว 
เพ่ือน ญาติ หรือผู้ ท่ีเคยใช้สินค้านัน้แล้ว 

2.2 แหล่งธุรกิจ (C0mmercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได้ ณ จุดขายสินค้า 
บริษัท ร้านค้าท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 

2.3 แหลง่ขา่วทัว่ไป (Public Search) เป็นแหลง่ขา่วสารท่ีได้จากสื่อมวลชนตา่งๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงแหลง่สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 

2.4 จากประสบการณ์ของผู้ บริโภคเอง (Experimental Search) เ ป็นแหล่ง
ขา่วสารท่ีได้รับจากการลองสมัผสั ตรวจสอบ ทดลองใช้ ผู้บริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการ
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เสาะแสวงหาข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจซือ้ มากน้อยแล้วแต่บุคคล ทัง้นี ้อาจขึน้อยู่กับ
ปริมาณของข้อมลูเดิมท่ีผู้บริโภคมีอยู่ หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมลูจาก
ขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกจะตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ในการ
ประเมินทางเลือก อาจจะประเมินได้โดยการเปรียบเทียบข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัิของแตล่ะสินค้า 
และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซือ้จากหลากหลายตราย่ีห้อให้เลือกเพียงตราย่ีห้อเดียว อาจ
ขึน้อยู่กบัความเช่ือ นิยมศรัทธาในตราสินค้านัน้ๆหรือขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีผา่นมา
ในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่ ทัง้นีม้ีแนวคิดในการพิจารณาเพ่ือ
ช่วยประเมินแตล่ะทางเลือกเพ่ือให้ตดัสินใจได้ง่ายขึน้ มีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าท่ีได้รับ (Benefit) คือการ
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และคุณสมบัติของสินค้าว่า สามารถท าอะไรได้บ้างหรือมี
ความสามารถแค่ไหน ผู้บริโภคจะมองลกัษณะท่ีแตกต่างของผลิตภณัฑ์ และจะให้ความสนใจท่ี
เก่ียวกบัความต้องการมากท่ีสดุ 

3.2 ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) คือพิจารณาถึง ความส าคัญ
ของคณุสมบัติ (Attributes Importance) ของสินค้าเป็นหลกัมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่น
ของสินค้า (Salient Attributes) ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญักบัลกัษณะตา่งๆของผลิตภณัฑ์ในระดบั
แตกตา่งกนัตามความสอดคล้องกบัความต้องการ 

3.3 ความเช่ือถือต่อตราย่ีห้อ (Brand Beliefs) คือพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ
ย่ีห้อของตราสินค้าหรือภาพลกัษณ์ของสินค้า (Brand Image) ท่ีผู้บริโภคได้เคยพบเห็นหรือรับรู้
จากประสบการณ์ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเช่ือถือในตราย่ีห้อขึน้ชดุหนึ่งเก่ียวกบัลกัษณะแต่
ละอย่างของตราย่ีห้อ ซึ่งความเช่ือเก่ียวกบัตราย่ีห้อมีอิทธิพลตอ่การเลือกของผู้บริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่ามีความพอใจต่อสินค้าแต่
ละย่ีห้อแค่ไหน ผู้ บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยท่ีผู้ บริโภคจะก าหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการ และจะเปรียบเทียบคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการกบัคณุสมบตัิของตรา 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนีเ้ป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีมีปัจจยั
ในการตดัสินใจหลายอยา่ง เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในย่ีห้อ คณุสมบตัิของสินค้า มาพิจารณา
เปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่าย่ีห้อใดได้รับคะแนนจาการประเมินมากท่ีสุดก่อน
ตดัสินใจซือ้ตอ่ไป โมเดลท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินทางเลือกของผู้บริโภคคือ 
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3.5.1 โมเดลคุณลักษณะเด่น (Dominance Model) ผู้ บ ริ โภคจะมีการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแล้วผู้บริโภคจะค่อยๆตัดผลิตภัณฑ์ท่ีคุณสมบัติด้อยกว่า
ออกไป จนเหลือผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคคิดวา่ดีท่ีสดุ 

3.5.2 โมเดลการยอมรับ (Conjunctive Decision Model) เป็นการตดัสินใจ
แบบไม่ทดแทนกัน ผู้บริโภคจะก าหนดจุดท่ีต ่าท่ีสุดท่ียอมรับได้ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แล้ว
ประเมินคณุสมบตัิของตราสินค้าตา่งๆ ตราสินค้าท่ีต ่ากวา่จดุต ่าท่ีสดุท่ียอมรับได้จะถกูตดัออกไป 

3.5.3 โมเดลข้อเปรียบเทียบตา่งๆ (Disjunctive Model) เป็นกฎการตดัสินใจ
แบบไม่ทดแทนกัน ซึ่งผู้บริโภคจะก าหนดจุดท่ีต ่าท่ีสุดท่ียอมรับได้ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถยอมรับได้แล้ว เปรียบเทียบกับตราสินค้าตา่งๆ ตราสินค้าใดมีคณุสมบตัิเลยจดุท่ียอมรับ
ได้ก็จะเป็นตราท่ียอมรับได้ 

3.5.4 โมเดลการเลือกสินค้าโดยคุณค่า (Lexicographic Model) เป็นการ
ตัดสินใจในแบบไม่ทดแทนกัน ซึ่ งผู้ บริโภคจัดล าดับความส าคัญของคุณสมบัติก่อนแล้ว
เปรียบเทียบตราสินค้ากบัคณุสมบัติท่ีส าคญัสงูสดุก่อน ถ้าตราสินค้าใดมีคะแนนสงูสินค้านัน้ก็จะ
ได้รับเลือก ถ้าคะแนนไม่เพียงพอก็จะเปรียบเทียบคณุสมบัติท่ีส าคญัประการท่ีสอง และใช้วิธีนี ้
ตอ่ไปจนกวา่จะเหลือทางเลือกเดียวท่ีมีความสามารถสงูสดุทางเดียว 

3.5.5 โมเดลการคาดคะเนมลูค่า (Expectancy-Value Model) เป็นโมเดลท่ี
ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยเพ่ือคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีมูลค่าเท่าใด 
ผลิตภณัฑ์ใดมีการคาดคะเนวา่มีมลูคา่สงูท่ีสดุก็จะเลือกผลิตภณัฑ์นัน้ 

3.5.6 โมเดลผลิตภัณฑ์ในอุดมคติ  (Idea Product Model or Ideal Point 
Model) เป็นโมเดลท่ีผู้บริโภคก าหนดรูปแบบภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุท่ีผู้บริโภค
ต้องการ เป็นการก าหนดผลิตภณัฑ์ในอดุมคติของผู้บริโภคจากโมเดลท่ีกลา่วมา แสดงวา่ผู้บริโภค
แตล่ะคนจะมีวิธีการประเมินผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ควรมีการศกึษาให้ทราบวา่ผู้บริโภคใช้
กลยทุธ์ใด ในการประเมินทางเลือกในการซือ้ เพ่ือจะได้เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

4. การตัดสินใจซือ้ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแตล่ะคนจะต้องการ
ข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คื อ ผลิตภัณฑ์
บางอย่างต้องการข้อมลูมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่ผลิตภณัฑ์บางอย่าง
ผู้บริโภคก็ไมต้่องการข้อมลูหรือระยะเวลาในการตดัสินใจนาน 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามระดบัของความพยายามในการแก้ไขปัญหา คือ 
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4.1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving: 
ESP) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในการตดัสินใจในการซือ้สินค้าครัง้แรก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีที
ราคาสงูและการซือ้เกิดขึน้ไม่บ่อย นานๆถึงจะซือ้สกัครัง้หนึ่ง มกัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคไม่มี
ความคุ้นเคย จึงต้องการศกึษารายละเอียดข้อมลูและใช้เวลาในการตดัสินใจนานกว่าผลิตภณัฑ์ท่ี
คุ้นเคยแล้ว 

4.2 พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาแบบจ ากดั (Limited Problem Solving: LPS) เป็น
ลกัษณะของการตดัสินใจท่ีมีทางเลือกไม่แตกต่างกันมากนัก มีเวลาในการตดัสินใจไม่มากหรือ
อาจคิดวา่ไมม่ีความส าคญัมาก จึงไมม่ีความพยายามในการหาข้อมลูและตดัสินใจอย่างจริงจงั 

4.3. พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ตามความเคยชิน เป็นลกัษณะของการซือ้ซ า้ท่ีเกิด
มาจากความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจจากการแก้ไขในครัง้ก่อนๆ จึงท าให้การแก้ปัญหาเหมือนเดิมท่ี
สร้างความพึงพอใจได้ จนท าให้เกิดการซือ้ผลิตภัณฑ์เดิมๆ เกิดเป็นความเคยชินกลายเป็น
พฤติกรรมของการภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyally) หรืออีกสาเหตหุนึ่งมาจากเกิดความเฉ่ือย 
(Inertia) ของผู้บริโภค ท่ีจะเร่ิมศกึษาหรือแก้ปัญหาใหมท่กุครัง้ จึงใช้วิธีการใช้ความเคยชิน แต่ถึง
อย่างนัน้หากผู้บริโภคถกูกระตุ้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ท าการตดัสินใจใหม ่

4.4 พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัที เป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้
จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดกะทันหนัหรือถกูจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางการตลาดให้ตดัสินใจในทนัที 
รวมถึงถ้าผลลพัธ์ท่ีตามมามีความเสี่ยงต ่าหรือมีประสบการณ์จาการใช้สินค้านัน้อยู่แล้ว ท าให้เกิด
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัทีได้ 

4.5 พฤติกรรมท่ีไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็นลกัษณะของการ
ตดัสินใจท่ีผู้บริโภคจะทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมีสาเหตมุาจากการท่ีผู้บริโภคต้องการ
แสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสดุจึงทดลองหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior) หลังจากท่ีมีการซือ้แล้ว 
ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ ถ้าพอใจ
ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้า ท าให้เกิดการซือ้ซ า้ หรืออาจมีการแนะน าท าให้เกิด
ลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่พอใจก็อาจเลิกซือ้สินค้านัน้ๆในครัง้ต่อไป และอาจส่งผลเสีย
ตอ่เน่ือง จกการบอกตอ่ท าให้ลกูค้าซือ้สินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
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ภาพประกอบ 3 แสดงขัน้ตอนในกระบวนการตดัสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน 
 

ท่ีมา : ฟิลลิป คอตเลอร์. (2556). แปลโดย ยงยทุธ ฟพูงศ์ศิริพนัธ์ และคนอ่ืนๆ. หน้า 118. 
 

สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมา อธิบายได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 5  ขัน้ตอน ในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Stage 
of the buying process) ซึ่งจะมีควาสมัพนัธ์กบัความนึกคิด (Thought) ความรู้สกึ (Feeling) การ
แสดงออก (Action)  สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ์รับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทัง้ภายในและ
ภายนอกตา่งกนั ปัจจยัท่ีกลา่วมามีผลตอ่ความรู้สกึนึกคิดและน าไปสูก่ระบวนการตดัสินใจซือ้ และ
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

การตดัสินใจของผู้ ซือ้ เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจย่อย 9 ประการ ดงันี ้
1. ระดบัความต้องการ ผู้บริโภคต้องรู้วา่ตนเองต้องการอะไร 
2. ประเภทผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3. ชนิดของผลิตภณัฑ์ ต้องค านึงถึง รายได้ อาชีพ สถานภาพ 
4. รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ขึน้อยู่กบัราคา ความชอบ และคณุภาพ 
5. ตราผลิตภณัฑ์ ขึน้อยู่กบัความเช่ือ ทศันคติท่ีมีตอ่ตราสินค้า ช่ือเสียง การให้บริการ 
6. ผู้ขาย ถ้ามีผู้ขายหลายราย ผู้บริโภคจะเลือกรายใด ขึน้อยู่กับบริการของผู้ เสนอ

ขายหรือความรู้จกัคุ้นเคย 
7. ปริมาณท่ีจะซือ้ ผู้บริโภคต้องตดัสินใจว่า จะซือ้ผลิตภณัฑ์เป็นจ านวนเท่าใด การ

ตดัสินใจซือ้เก่ียวกบัปริมาณ ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและอตัราการใช้ 
8. เวลา เมื่อตดัสินใจแล้วว่าจะซือ้จ านวนเท่าไหร่ ก็มาตดัสินใจเวลาท่ีจะซือ้ โอกาส

ในการซือ้ขึน้อยู่กบัฤดกูาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 
9. วิธีการช าระเงิน การช าระเงินของผู้บริโภคจะช าระเป็นเงินสดหรือเงินผอ่น 
จากแนวคิดเก่ียวกับการตดัสินใจท่ีกล่าวมานี ้สรุปได้ว่า กระบวนการตดัสินใจของ

ผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ แตผู่้ วิจยัเลือกท่ีจะศกึษาด้านการตดัสินใจซือ้ด้านเดียว 

การรับรู้
ปัญหา 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การค้นหา
ข้อมลู 

การ
ตดัสินใจซือ้ 

พฤติกรรม
หลงัการซือ้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกตา่งกนัในด้านตา่งๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตา่งกนั

ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซือ้ของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4 ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสงัคม
เช่ือถือวา่เป็นสิ่งท่ีดีงามและยอมรับปฏิบตัิกนัตาม เพ่ือให้สงัคมด าเนินพฒันาไปได้ด้วยดี บคุคลใน
สงัคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบตัิตามวฒันธรรมเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม วฒันธรรมเป็น
เคร่ืองผกูพนับุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกนั วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีก าหนดพืน้ฐานและพฤติกรรมของบคุคล
จะเรียนรู้เ ร่ืองค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอย่างไรนัน้ ต้องผ่าน
กระบวนการทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัว คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมท่ีตา่งกนัย่อมมีพฤติกรรมการ
ซือ้ท่ีต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกัน ส าหรับตลาดท่ีมีวัฒนธรรมต่างกัน โดย
วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.1 วฒันธรรมพืน้ฐาน (Culture) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีในการด าเนินชีวิต
ท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยผ่านกระบวนการอบรมและขัดเกลาทางสงัคม 
วฒันธรรม จึงเป็นพืน้ฐานในการก าหนดความต้องการซือ้และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มย่อยๆ มีรากฐานมาจาก
เชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว และภมูิภาคท่ีแตกตา่งกนั บุคคลท่ีอยู่ในวฒันธรรมย่อย จะมีข้อปฏิบัติทาง
วฒันธรรมและสงัคมท่ีแตกตา่งไปจากกลุ่มอ่ืน ท าให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการ 
แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน และในกลุ่มเดียวกันก็จะมีพฤติกรรมท่ี
คล้ายๆกนั โดยวฒันธรรมกลุม่ย่อยประกอบด้วย 

1.2.1 กลุ่มเชือ้ชาติ (Nationality groups) เชือ้ชาติต่างๆ ได้แก่ ไทย จีน องักฤษ 
อเมริกนั เป็นต้น แตล่ะเชือ้ชาติมีการบริโภคสินค้าท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

1.2.2. กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ได้แก่ พุทธ คริสต์ 
อิสลาม แต่ละกลุ่มศาสนามีประเพณีและข้อห้ามท่ีแตกต่าง จึงส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
แตกตา่งกนั 

1.2.3. กลุ่มสีผิว (Racial groups) กลุ่มสีผิวท่ีต่างๆกัน ได้แก่ ผิวขาว ผิวด า ผิว
เหลือง แตล่ะกลุม่จะมีคา่นิยมวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั จึงท าให้เกิดทศันคติท่ีตา่งกนั 
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1.2.4 พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ (Geographical areas) หรือท้องถ่ิน (Region) พืน้ท่ี
ทางภมูิศาสตร์ท าให้เกิดลกัษณะการด ารงชีวิตท่ีตา่งกนัและท าให้มีอิทธิพลในการบริโภคท่ีตา่งกนั 

1.2.5 กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ ใช้
แรงงาน กลุม่นกัธรุกิจเจ้าของกิจการ และกลุม่วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร 

1.2.6 กลุม่ย่อยด้านอาย ุ(Age) เช่น เดก็ ผู้ใหญ่ วยัรุ่น วยัท างาน และผู้สงูอายุ 
1.2.7 กลุม่ย่อยด้านเพศ (Sex) ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง 

1.3 ชนชัน้ทางสงัคม (Social class) เป็นการจัดล าดบับุคคลในสงัคมจากระดับสูง 
ไประดับต ่า โดยใช้ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติก าเนิด 
ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์และการจดัส่วนประสมทางการตลาด ชนชัน้ทางสงัคมแบ่งเป็น 3 ระดบั 6 
กลุ่มย่อย โดบชนนชัน้ทางสังคมของบุคคลสามารถเลื่อนขัน้ได้ทัง้ขึน้และลง เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ อาชีพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เช่น เมื่อบุคคลมีรายได้เพ่ิมขึน้ ย่อม
แสวงหาหารบริโภคท่ีดีขึน้ 

1.3.1 ชนชัน้สงู (Upper class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย 
1.3.1.1 ระดบัสงูอย่างสงู (Upper-upper class) ได้แก่ ผู้ดีเก่าท่ีได้รับมรดก

จ านวนมาก กลุ่มนีม้ีก าลังซือ้เพียงพอ สินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นีค้ือ สินค้า
ฟุ่ มเฟือย เช่น บ้าน รถยนต์ ท่ีมีราคาแพง 

1.3.1.2 ระดบัสงูอย่างต ่า (Lower-upper class) ได้แก่ กลุม่ผู้บริหารระดบัสงู 
กลุ่มเศรษฐี สินค้าเป้าหมายของกลุ่มนีก้็จะคล้ายคลึงกับระดับอย่างสูง แต่กลุ่มนีจ้ะมีความ
ต้องการด้านการยกย่องมากกวา่ 

1.3.2 ชนชัน้กลาง (Middle class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย 
1.3.2.1 ชนชั น้ กลางอย่ างสูง  (Upper-middle class) ไ ด้แก่  ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ

ความส าเร็จทางอาชีพ สินค้าท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายคือ บ้าน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ 
1.3.2.2 ชนชัน้กลางอย่างต ่า (Lower-middle class) ได้แก่ พนักงานระดบั

ปฏิบตัิงานและข้าราชการ สินค้าท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายนีค้ือ สินค้าราคาปานกลาง ได้แก่ สินค้าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

1.3.3 ชนชัน้ลา่ง (Lower class) แบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย 
1.3.3.1 ชนชัน้ล่างอย่างสงู (Upper-lower class) ได้แก่ กลุ่มผู้ ใช้แรงงานมี

ทกัษะพอสมควร สินค้าท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายคือ สินค้าท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ และราคาประหยดั 
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1.3.3.2 ชนชัน้ลา่งอย่างต ่า (Lower-lower class) ได้แก่ กรรมกรท่ีมีรายได้ต า่ 
สินค้าท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายนีค้ือ สินค้าราคาประหยดัทกุชนิด 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วย 

2.1 กลุม่อ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุม่ท่ีบคุคลเข้าไปเก่ียวข้องด้วย กลุม่นีจ้ะ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง และกลุ่มอ้างอิงจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านพฤติกรรมและการด าเนินชีวิต รวมทัง้ทศันคติและแนวความคิด
ของบุคคล เน่ืองจากบุคคลต้องการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึงต้องปฏิบัติตาม ละยอมรับความ
คิดเห็นจากกลุม่อ้างอิง กลุม่อ้างอิง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั คือ 

2.1.1 กลุ่มปฐมภมูิ (Primary Group) ได้แก่ บุคคลภายในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน
สนิท กลุม่บคุคลใกล้ชิด 

2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชนชัน้น าในสังคม 
เพ่ือนร่วมอาชีพ ร่วมสถาบนั บคุคลตา่งๆในสงัคม 

2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ 
ความคิดและคา่นิยมของบคุคล ซึ่งสิ่งเหลา่นีม้ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ของครอบครัว การเสนอ
ขายสินค้าจึงต้องค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวิตของตรอลครัวด้วย 

2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บคุคลจะเก่ียวข้องกบัหลายกลุม่ เชน่ 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
ฉะนัน้ในการตดัสินใจซือ้ ผู้บริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซือ้
สินค้าของตนเองและผู้ อ่ืนด้วย พิจารณาได้จากรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงบทบาทและสถานะของบคุคลในการตดัสินใจซือ้ 

 
ท่ีมา : ปรทิพย์ ทองค า. (2559, 30; อ้างอิงจาก Kotler, Philip. 1994). หน้า 16. 

 
ผู้บริโภคแตล่ะคน มีบทบาทหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ผู้ ริเร่ิม (Initiator) คือ บคุคลท่ีริเร่ิมคิดถึงการซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2.3.2 ผู้ ท่ีมีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลท่ีมีความคิดเห็นอนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ 
2.3.3 ผู้ตดัสินใจซือ้ (Decider) คือ บคุคลผู้มีอ านาจและหน้าท่ีในการตดัสินใจซือ้ 

วา่จะซือ้สินค้าอะไร ซือ้ท่ีไหนและซือ้อย่างไร 
2.3.4 ผู้ ซือ้ (Buyer) คือ บคุคลท่ีท าหน้าท่ีในการซือ้สินค้า 
2.3.5 ผู้ใช้ (User) คือ บคุคลท่ีท าหน้าท่ีบริโภคใช้สินค้าและบริการ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซือ้ของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพล จาก
ลกัษณะสว่นบคุคลของคนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

3.1 อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น กลุ่ม
วยัรุ่น ชอบทดลองสิ่งแปลกใหมแ่ละชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ และการพกัผอ่นหย่อนใจ 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะหารมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความ

Buying 
Decision 

Initiator 

Influence 

Decider Buyer 

User 
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ต้องการทศันคติ และคา่นิยมของบคุคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซือ้
ท่ีแตกตา่งกนั 

ขัน้ท่ี 1 เป็นโสดและอยู่ในวยัหนุ่มสาว ไม่พักอาศยัท่ีบ้าน (Bachelor stage: young, 
single people not living at home) มีภาระทางด้านการเงินน้อย เป็นผู้น าแฟชัน่ ชอบสนัทนาการ
มกัจะซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคสว่นตวั เคร่ืองใช้ในครัว เฟอร์นิเจอร์ สนใจในด้านการพกัผอ่น ความ
บนัเทิง เสือ้ผ้า และเคร่ืองส าอาง 

ขัน้ท่ี 2 คู่สมรสใหม่ วัยหนุ่มสาวและยังไม่มีบุตร (Newly married couple: young 
not have children) มีสถานะทางการเงินดีกวา่ มีอตัราการซือ้สงูสดุและมกัจะซือ้สินค้าท่ีเป็นถาวร 
และมีความคงทน เช่น รถยนต์ ตู้ เย็น เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความสวยงามและคงทน 

ขัน้ท่ี 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขัน้ท่ี 1 : บุตรคนเล็กต ่ากว่า 6 ขวบ (Full nest 1 : 
youngest child under six) มีเ งินสดน้อยกว่าขัน้ท่ี 2 มักจะซือ้สินค้าท่ีจ าเป็นใช้ในบ้าน เช่น 
รถยนต์ส าหรับครอบครัว เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น และยังซือ้ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก เช่น อาหาร 
เสือ้ผ้า ยา และของเลน่เดก็ รวมทัง้สนใจในผลิตภณัฑ์ใหมเ่ป็นพิเศษ 

ขัน้ท่ี 4 ครอบครัวเตม็รูปแบบขัน้ท่ี 2 : บตุรคนเลก็อายเุท่ากบั 6 ขวบ หรือมากกวา่ 6 
ขวบ (Full nest 2 : youngest child six or over) มีฐานะทางการเงินดีขึน้ ภรรยาอาจท างานด้วย 
เพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว กลุ่มนีไ้มค่่อยได้รับอิทธิพลจาการโฆษณา สินค้าท่ีซือ้มกัมีขนาดใหญ่
หรือซือ้เป็นจ านวนมาก เช่น อาหารจ านวนมาก รถยนต์คนัท่ี2 และให้บุตรเรียนพิเศษ เช่น เรียน
ดนตรี เรียนเปียโน 

ขัน้ท่ี 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขัน้ท่ี 3 : คู่แต่งงานสงูวยัและมีบุตรท่ีโตแล้วอาศัยอยู่
ด้วย (Full nest 3 : older married couples with dependent children) มีฐานะการเงินดีสามารถ
ซือ้สินค้าถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า บ้านท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เดิม การท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ี
หรูหรา 

ขัน้ท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขัน้ท่ี 1 : บิดามารดามีอายุมาก บุตรท่ีแยก
ครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังท างานอยู่  (Empty nest 1 : older married couples, no 
children living with them, head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทาง
พกัผอ่น บริจาคทรัพย์สินบ ารุงศาสนาและช่วยเหลือสงัคม 

ขัน้ท่ี 7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขัน้ท่ี 2 : ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก 
บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว (Empty nest 2 : older married, no 



  38 

children living at home, head of household in retired) กลุ่มนีจ้ะมีรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายสว่น
ใหญ่เป็นคา่รักษาพยาบาล และผลิตภณัฑ์ส าหรับผู้สงูอายุ 

ขัน้ท่ี 8 คนท่ีอยู่คนเดียว เน่ืองจากอีกฝ่ายตายหรือหย่าขาดจากกนัและยงัท างานอยู่ 
(Solitary survivors, in labor force) กลุม่นีร้ายได้ยงัคงมีอยู่ และพอใจในการท่องเท่ียว 

ขัน้ท่ี 9 คนท่ีอยู่คนเดียว เน่ืองจากอีกฝ่ายตายหรือหย่าขาดจากกนัและยงัออกจาก
งานแล้ว  (Solitary survivors, retired) กลุ่ม นี ร้ าย ไ ด้ น้อยและค่ารั กษาส่วนใหญ่เ ป็นค่า
รักษาพยาบาล 

3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความ
ต้องการซือ้สินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกนั 

3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ โอกาสเหล่านี ้
ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อ านาจการซือ้และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน สิ่งเหลา่นีม้ี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าทัง้สิน้ 

3.5 การศกึษา (Education) ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

3.6 ค่านิยมหรือคณุค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คณุคา่ หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหมายถึงอตัรา
ผลประโยชน์ท่ีรับรู้ตอ่ตราสินค้า 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซือ้ของ
บุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้า ปัจจยัภายใน ประกอบด้วย 

4.1 การจงูใจ (Motivation) หมายถึง พลงัสิ่งกระตุ้น (Drive) ท่ีอยู่ภายในตวับคุคล ซึ่ง
กระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได้ 
พฤติกรรมของมนษุย์เกิดขึน้ต้องมีแรงจงูใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการท่ีได้รับการกระตุ้น
จากภายในตัวบุคคลท่ีต้องการแสวงหาความพึงพอใจด้วยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ี
เกิดขึน้ภายในตัวมนุษย์ อันประกอบด้วย ความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยาต่างๆ ความต้องการเหล่านี ้ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินค้ามาบ าบัดความ
ต้องการของตน ทฤษฎีการจงูใจของมาสโลว์ มีข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัความต้องการ ดงันี  ้
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1. บคุคลมีความต้องการหลายประการไมม่ีท่ีสิน้สดุ 
2. ความต้องการจะมีความส าคญัแตกตา่งกนัและสามารถจดัล าดบัได้ 
3. บคุคลจะตอบสนองความต้องการท่ีส าคญัท่ีสดุก่อน 
4. ความต้องการใดได้รับการบ าบดัแล้วจะไมเ่ป็นสิ่งจงูใจอีกตอ่ไป 
5. เมื่อบุคคลได้รับการบ าบัดความต้องการขัน้หนึ่งแล้ว จะเร่ิมสนใจความ

ต้องการขัน้อ่ืนตอ่ไป 
ทฤษฎีของมาสโลว์ (แก้วใจ ผดุงทรง . 2550: 16; อ้างอิงจาก Maslow.1994) ได้

จดัล าดบัขัน้ของความต้องการออกเป็น 5 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ

พืน้ฐานของร่างกายเพ่ืออยู่รอด เช่น ความต้องการปัจจยัสี่ ความต้องการพกัผอ่น และความต้องาร
ทางเพศ สินค้าท่ีตอบสนองควมต้องการด้านร่างกายของผู้บริโภค ได้แก่ อาหาร น า้ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี
อยู่อาศยั ยารักษาโรค สินค้าท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต 

2. ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกวา่ 
ความต้องการเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพ่ิมความต้องการในระดบัท่ีสงูขึ น้ เช่น ความ
ต้องการมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ความต้องการท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอนัตรายต่างๆ 
สินค้าท่ีตอบสนองความต้องการด้านนี ้ได้แก่ สินค้าท่ีสร้างความมั่นใจ เช่น การประกันชีวิต 
เคร่ืองช่วยตดัไฟ เป็นต้น 

3. ความต้องการด้านสงัคม (Social Needs) หรือความต้องการความรัก และการ
ยอมรับ (Love and belongingness Needs) เช่น ความต้องการในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ง
ความรัก ความต้องการเป็นสว่นหนึ่งของหมูค่ณะ ความต้องการให้ได้รับการยอมรับ 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) อาจเป็นความต้องการยกย่อง
ส่วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจน
ความพยายามท่ีจะให้มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูกบับุคคลอ่ืน เช่น ความต้องการได้รับความเคารพ
นับถือ ความส าเร็จ ความรู้ ศกัดิ์ศรี สถานะท่ีดีในสงัคมและมีช่ือเสียงในสงัคม สินค้าท่ีตองสนอง
ความต้องการด้านนีไ้ด้แก่ บ้านหรูหรา รถยนต์ราคาแพง เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จสงูสดุในชีวิต (Self-actualization Needs) 
เป็นความต้องการขัน้สูงสุดของแต่ละบุคคลท่ีต้องการได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ เช่น ความ
ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถ นกัร้อง นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น 



  40 

4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยังมีปัจจัยภายนอกคือสิ่ง
กรตุ้นการรับรู้ จะแสดงถึงความรู้สกึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รส กาย การ
สมัผสั ซึง้แตล่ะคนมีการรับรู้แตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบั 

4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพท่ีตอบสนองตอ่สิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าตา่งๆ 
4.2.2 ความสมัพนัธ์ของสิ่งกระตุ้นเร้ากบัสิ่งแวดล้อมในขณะนัน้ 
4.2.3 เง่ือนไขของแตล่ะบคุคลท่ีมีความต้องการ ทศันคติ คา่นิยมท่ีแตกตา่งกนั 

4.3 การเ รียน รู้  (Learning) เ ป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ ง เ ป็นผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น และเกิดการ
ตอบสนองตอ่สิ่งกระตุ้นนัน้ 

4.4 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบคุคลยึดถือเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต 

4.5 ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สกึด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตัิท่ีมีผลตอ่ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 160-166) ได้กล่าวแนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ ซือ้วา่ การซือ้สินค้านัน้ประกอบไปด้วยขัน้ตอนตา่งๆ หลายขัน้ตอน ผู้ ซือ้จะต้องผา่น
ขัน้ตอนดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้ กระบวนการซือ้เร่ิมต้น ก่อนท่ีการซือ้จริงจะเกิดขึน้
นานทีเดียวและเกิดติดตอ่กนัไปอีกนาน ผู้บริโภคอาจด าเนินกิจกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอน ถ้าเป็นเช่นนีเ้รา
เรียกการด าเนินกิจกรรมในท านองนีว้า่ “ทุ่มเท ความพยายามสงู” แต่ทว่าในการซือ้เป็น “กิจวตัร” 
ผู้บริโภคมกัข้ามบางขัน้ตอน หรือไมก่็สลบัขัน้ตอน เช่น ไมห่าขา่วสารจากแหลง่ภายนอก ซือ้สินค้า
ก่อน ประเมินทีหลงั รีบเร่ง ไมห่าขา่วสารและไมป่ระเมินสินค้า เป็นต้น 

สรุปกระบวนการตดัสินใจซือ้มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ 
การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมหลงัการซือ้ แต่ผู้ วิจัยจะเลือก
ศึกษาขัน้ตอนเดียว คือ การตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต  เน่ืองจากขัน้ การตดัสินใจซือ้เป็นขัน้ท่ีเห็น
ผลลพัท์ได้อย่างชดัเจน 
 
5. แนวคดิเก่ียวกับประกันชีวติ 

ความหมายของการประกันชีวติ 
สุธรรม พงษ์ส าราญ (2542) กล่าวว่า การประกันชีวิต คือ การท่ีบุคคลกลุ่มหนึ่ง

รวมกลุ่มกันและร่วมกันรับผิดชอบในส่วนท่ีเดือดร้อนเก่ียวกับรายได้ท่ีเกิดขึน้กับครอบครัวของ
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บคุคลในกลุม่นัน้ การมรณกรรมของบคุคลในครอบครัว ย่อมน าความเสียหาย ความเดือดร้อนมา
สูค่รอบครัวนัน้ หากบคุคลผู้เป็นหวัหน้าครอบครัวได้ท าการประกนัชีวิต คือ การยอมให้บคุคลกลุ่ม
หนึ่งร่วมรับผิดชอบรับสว่นเฉล่ียเร่ืองของความเดือดร้อน ครอบครัวบคุคลนัน้ก็จะได้รับเงินจ านวน
หนึ่งตามสญัญา ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวนัน้ และแบ่งเบาความเดือดร้อนเร่ือง
รายได้ 

ดงันัน้ การประกันชีวิตจึงหมายถึง การทดแทนการสญูเสียรายได้ ซึ่งรายได้เป็น
เร่ืองส าคญัมากอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้คนสามารถยงัชีพอยู่ได้ รายได้เป็นสิ่งท่ีไมแ่น่นอนเพราะอาจจะมี
อุปสรรคเกิดขึน้หลายอย่างท่ีท าให้รายได้ต้องหยุดลงขณะใดขณะหนึ่ง เช่น ความชรา ความ
มรณกรรม และการทุพพลภาพ ฯลฯ ดงันัน้การประกันชีวตจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาท่ี
จะเกิดขึน้จากอปุสรรค ดงักลา่ว 

การประกันชีวิต มิใช้วิธีป้องกันความสญูเสีย หากแต่เป็นวิธีชดใช้ หรือทดแทน
ความสูญเสียนั่นเอง ความสูญเสียรายได้อันเกิดจากการสูญเสียพลงัการหาเลีย้งชีพ ก็คือการ
เสียชีวิตของผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ความชราภาพ หรือความทุพพลภาพ ซึ่งเป็นสาเหตใุห้
สญูเสียรายได้ 

จดุประสงค์ของการท าประกนัชีวิต คือ ความต้องการให้ครอบครัวท่ีประสบความ
สูญเสียได้รับการชดเชย บุคคลท่ีชราภาพ หรือบุคคลท่ีประสบความทุพพลภาพมีรายได้เลีย้ง
ตนเองได้ ซึ่งจะเห็นได้วา่การประกนัชีวิตจะท าให้คนเราใช้ชีวิตได้อย่างมัน่คง 

การประกนัชีวิต คือ การประกนัชีวิต เป็นวิธีการท่ีบคุคลกลุม่หนึ่งร่วมกนัเฉล่ียภยั
อนัเน่ืองจากการตาย การสญูเสียอวยัวะ ทพุพลภาพ และการสญูเสียรายได้ในยามชรา โดยท่ีเมื่อ
บุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านัน้ ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกนัชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการน าเงินก้อนดงักลา่ว
ไปจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับภยั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.), 2561) 

การประกนัชีวิต มีบคุคลเก่ียวข้องอยู่ 3 ประเภทคือ 
1. ผู้รับประกัน (insurer) จดัตัง้ขึน้ในรูปแบบของบริษัทจ ากดั ท าหน้าท่ีรวบรวมผู้มี

ความประสงค์เข้าร่วมรับผิดชอบในสว่นเฉล่ียความเดือดร้อน และรวบรวมเงิน เพ่ือน าไปให้บคุคล
ท่ีประสบความเดือดร้อนในกรณีท่ีบคุคลบางคนถึงแก่กรรม หรือครบก าหนดสญัญาตามท่ีตกลงกนั
ไว้ 
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2. ผู้เอาประกัน (Insured) หมายถึง บุคคลท่ีแสดงความจ านงเข้าร่วมกลุ่ม โดยซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิต มีหน้าท่ีต้องช าระเบีย้ประกนั ตามมลูคา่ท่ีได้สญัญาไว้ 

3. ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
862 หมายถึง บุคคลท่ีพึงจะได้ค่าสินไหมทดแทน หรือจ านวนเงินใช้ให้ ในกรณีประกันชีวิต 
หมายถึง บคุคลท่ีซึ่งถกูระบไุว้ในกรมธรรม์ท่ีบริษัทจะจา่ยเงินท่ีเอาประกนัให้ในเมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึน้กับผู้ เอาประกัน ดงันัน้ ผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกันอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน
หรือไมก่็ได้ 

ในการประกันชีวิตนัน้ ผู้ รับผลประโยชน์อาจจะเป็นบคุคลใดก็ตาม แต่ในการพิจารณา
ของบริษัทแล้ว ปกติผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

3.1 บุคคลในครอบครัวท่ีสืบสายโลหิต เช่น บิดา มารดา พ่ีน้อง บุตร หรือคู่สมรส 
(ตามกฎหมายถือวา่เป็นบคุคลคนเดียวกนั) 

3.2 หุ้นสว่นและบริษัทจ ากดั 
3.3 กองมรดก เมื่อผู้ เอาประกันภัยยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ท่ี

เหมาะสม 
การประกันชีวติ แยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1. ประเภทสามัญ (Ordinary Participating Policy) เป็นการประกนัชีวิตท่ีมีจ านวน
เงินเอาประกนัภยัคอ่นข้างสงู ตัง้แต ่50,000 บาทขึน้ไป เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางขึน้ไป 
ในการพิจารณารับประกนัชีวิตอาจจะมีการตรวจสขุภาพหรือไมต่รวจสขุภาพ ขึน้อยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัท และมีการช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 

2. ประเภทอุตสาหกรรม  (Industrial Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตท่ีมี
จ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่า โดยทัว่ไปตัง้แต ่10,000 - 30,000 บาท เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้ปาน
กลางถึงรายได้ต ่า การช าระเบีย้ประกนัภยัจะช าระเป็นรายเดือน และไมม่ีการตรวจสขุภาพ ฉะนัน้
จึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิตด้วยโรคภยัไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่
จ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้ แตจ่ะคืนเบีย้ประกนัภยัท่ีผู้ เอาประกนัภยัได้ช าระมาแล้วทัง้หมด 

3. ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) เป็นการประกนัชีวิตท่ีกรมธรรม์หนึ่งจะมี
ผู้ เอาประกันชีวิตร่วมกันตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ในการ
พิจารณารับประกนัอาจจะมีการตรวจสขุภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัท การ
ประกนัชีวิตกลุม่นีอ้ตัราเบีย้ประกนัชีวิตจะต ่ากวา่ประเภทสามญัและประเภท อตุสาหกรรม 



  43 

แบบของการประกันชีวติ 
การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและ

ผลประโยชน์แตกตา่งกนัออกไปแบบการประกนัชีวิตพืน้ฐานมีอยู่ 4 แบบ คือ 
1. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตท่ีให้ความ

คุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้ เอาประกันภยัเสียชีวิตเมื่อใดในขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั บริษัทประกนั
ชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั ให้แก่ผู้รับประโยชน์ วตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของการประกันภยั
แบบนีเ้พ่ือจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือ บุคคลท่ีอยู่ในความอปุการะเมื่อผู้ เอาประกันภยัเสีย ชีวิต 
หรือเพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการเจบ็ป่วยครัง้สดุท้ายและคา่ท าศพ ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้ตกเป็นภาระของคน
อ่ืน 

2. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตท่ี
บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั เมื่อมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสญัญา หรือ
จ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้ รับประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลา
ประกนัภยั การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นสว่นผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ 
สว่นของการออมทรัพย์ คือสว่นท่ีผู้ เอาประกนัภยัได้รับคืนเมื่อสญัญาครบก าหนด 

3. แบบชั่ วระยะเวลา (Term Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัท
ประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับประโยชน์เมื่อผู้ เอา ประกันภยัเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภยั 
วตัถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง การเสียชีวิตก่อนวยัอนัสมควร การประกันชีวิตแบบนีไ้ม่มีส่วนของการ
ออมทรัพย์ เบีย้ประกันภยัจึงต ่ากวา่แบบอ่ืน ๆ  และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกนัภยัอยู่จน
ครบก าหนดสญัญา 

4. แบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ (Annuity Life Insurance) เป็นการ
ประกนัชีวิตท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอ ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั
ทุกเดือน นับแต่ผู้ เอาประกันภยัเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่
เง่ือนไขในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจ านีข้ึน้อยู่กบัความต้องการ
ของผู้เอา ประกนัชีวิตท่ีจะเลือกซือ้ 

ประโยชน์ของการท าประกันชีวติ 
1. ด้านการออม ลกัษณะการออมของการท าประกนัภยันัน้จะเป็นในลกัษณะแบบ

กึ่งบังคบั โดยผู้ เอาประกนัภยัจะต้องมีหน้าท่ีในการจ่ายเบีย้ประกนัอย่างสม ่าเสมอ และหากผู้เอา
ประกันภยัมีชีวิตอยู่จนครบตามท่ีกรมธรรม์ก าหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเง่ือนไขของสญัญา ซึ่ง
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือออมเงินเพ่ือไว้ใช้ยามชรา  หรือออมไว้เพ่ือเก็บเป็นทนุการศกึษาของบตุร
หลาน ทัง้นีก้ารออมวิธีนีไ้ม่สามารถถอนเงินในลกัษณะของการฝากเงินได้ แต่สามารถเวนคืน
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กรมธรรม์ ซึ่งมลูคา่เวนคืนตามกรมธรรม์ท่ีได้จะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการเวนคืนจ านวนหนึ่ง ทัง้นี ้
เพราะการท าประกนัชีวิตมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการลงทนุระยะยาว 

2. ด้านการสร้างความม่ันคงให้กับชีวิตของผู้เอาประกันภัย การประกันชีวิต
สามารถช่วยสร้างความมัน่คงของรายได้ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัได้ ในกรณีการท าประกันคุ้มครอง
การเจ็บป่วย หรือการประกันอบุัติเหต ุผู้ เอาประกันภยัจะได้เงินทดแทนเพ่ือใช้ในการเลีย้งชีพใน
กรณีทพุพลภาพโดยสิน้เชิงได้ 

3. ด้านการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ท่ีอยู่ ใน
อุปการะคุณ การท าประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่ืองการเงิน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ของครอบครัว อนัเน่ืองมาจากการเสียชีวิตของบคุคลใดบคุคลหนึ่งในครอบครัว 

4. ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  เน่ืองจากรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมธุรกิจ
ประกันชีวิต ดงันัน้ ผู้ ท่ีท าประกันชีวิตก็สามารถน าเบีย้ประกันชีวิตไปใช้เป็นค่า ลดหย่อนในการ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรับแบบ
ทั่วไป และ 200,000 บาทส าหรับ แบบบ านาญ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ประชาชนหนัมาสนใจการท า
ประกนัชีวิตเพ่ิมขึน้เพ่ือความมัน่คงในชีวิต 

5. ด้านอ่ืนๆ การท าประกนัชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน เมื่อ
กรมธรรม์ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีมลูค่าเงินสด หากผู้เอาประกันภยัมีความจ าเป็นทาง
การเงินก็สามารถขอกู้ เงินจ านวนหนึ่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนดไปใช้ในอตัราดอกเบีย้ต ่าได้ 

 
6. ข้อมูลเก่ียวกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติธนาคาร 
ในปี พ.ศ. 2547 เป็นสถาบันการเงินท่ีเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัผู้บริโภค ซึ่งเกิดจาก

แนวความคิดของกลุม่บริษัทอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีด าเนินธรุกิจด้านการพฒันา และบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดย
มีสว่นแบ่งการตลาดรวมเป็นอนัดบัหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงแล้ว ยงัตระหนกั
ถึงการจดัการภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ประกอบกบัในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพฒันา
ระบบสถาบันการเงินและเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมท่ีกลุ่มบริษัทจะได้ขยายการด าเนินธุรกิจให้
ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ จึงได้ให้บริษัทเครดิตฟองชิเอร์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทนุช าระแล้ว เสนอแผนจดัตัง้ธนาคารพาณิชย์
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เพ่ือรายย่อยตอ่กระทรวงการคลงั และในวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลงัได้อนญุาตให้
เปิดด าเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

ในปี พ.ศ. 2552 เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ได้ย่ืนขออนญุาตจดัตัง้กลุม่ธรุกิจทางการเงินตอ่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อ
วนัท่ี 28 ตลุาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยมี
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธรุกิจทางการเงินและ
ธนาคารเป็นบริษัทลกูในกลุม่ Solo Consolidation 

ในปี พ.ศ. 2553 ในปี 2553 ธนาคารได้เข้าซือ้กิจการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ยูไนเต็ด จ ากัด และได้เปลี่ยนช่ือเป็น "บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั" 
โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ร้อยละ 99.99 ของ
ทนุช าระแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2554 ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 กระทรวงการคลงัโดยค าแนะน า
ของธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 
ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์โดยใช้ช่ือว่า ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และได้เปิดด าเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 19 
ธันวาคม 2554 ท าให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือ
ให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้าได้หลากหลายมากขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ขายหุ้นสามญัของบริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั จ านวน 
2,999,995 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วให้แก่ บริษัท แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างกลุม่ธรุกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ 

วสัิยทัศน์และพันธกิจ 
วิสยัทศัน์ 

"เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็นธนาคารท่ีมีการเติบโต อย่างมีคณุภาพ" 
พนัธกิจ 

มุง่มัน่เป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 
ให้บริการอย่างเช่ียวชาญด้วยความมุ่งมัน่และตัง้ใจ รวมทัง้พัฒนาไปสู่ธนาคาร

ดิจิตอล 



  46 

ด าเนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและ
สงัคมเป็นหลกั 

พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ในเชิงความรู้และ
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อ

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548 โดยได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธรุกิจธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อย เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 กระทรวงการคลงัโดยค าแนะน าของธนาคารแหง่
ประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ปรับฐานะจาก
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย เป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ช่ือวา่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) และได้ด าเนินการธนาคารพาณิชย์เตม็รูปแบบเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และเป็นบริษัทแกน ธนาคารได้ก าหนดแผนกลยทุธ์และแผน
ธุรกิจส าหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีวางไว้โดยพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนีไ้ด้พิจารณาถึงปัจจัยภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ และประเดน็ส าคญัตา่งๆ ท่ีต้องปฎิบตัิ โดยจะน าปัจจยัตา่งๆ ดงักลา่วมาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางขององค์กรในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือให้ทนัตอ่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอนัดบัเครดิตองค์กรโดย
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั อยู่ท่ีระดบั “A-” (Single A Minus) แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Positive” หรือ 
“บวก” แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธรุกิจและการเงินของธนาคารท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองรวมถึงการมี
คณุภาพสินทรัพย์ท่ีดีและมีเงินทุนท่ีแขง็แกร่ง และอนัดบัเครดิตตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
ลกัษณะคล้ายทนุท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ีระดบั “BBB” (Triple B Straight) 

เป้าหมายในการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ได้ก าหนดกลยทุธ์ให้เป็นกลุ่มธรุกิจทางการเงิน เพ่ือท าธุรกิจทางการเงินท่ีครบวงจร ปัจจุบันกลุม่
ธุรกิจทางการเงินมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่างๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ทัง้ด้านเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ กองทุน หลกัทรัพย์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
บริการต่างๆ เช่น บริการเป็นนายหน้าประกันชีวิต บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการ บริการรับ
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ช าระภาษีของกรมสรรพากร บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต บริการบริหารจดัการการเงิน เป็นต้น รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการบริการ และการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท่ีรวดเร็วและตรงต่อความต้องการของ
ลกูค้า นอกจากเป้าหมายการด าเนินธุรกิจแล้ว กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ให้ความส าคญักับการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การป้องกันการจ่ายเงินเพ่ือการคอร์รัปชัน การ
เสริมสร้างระบบบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลมุ รวมถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยเมื่อเดือนตลุาคม 2557 บริษัทในกลุม่ธรุกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต ส าหรับบริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลง
นามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่
ระหว่างด าเนินการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต 
 
7. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

ปรทิพย์ ทองค า (2559) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ28 – 
35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมด้านการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภค ด้านตระหนกัถึงปัญหา ด้าน
การค้นหาข้อมลู ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ปัจจัยด้านบุคลากรท่ี
ให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ ด้านการประเมินทางเลอืก 
และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกายภาพ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้ ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ และปัจจยัด้านกระบวนการ กายภาพ 
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

กนกวรรณ งามนันท์ (2559)  ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท า
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท า
ประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบริการระหว่างการเคลม และปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัในด้าน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความพึงพอใจในการท าประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ไม่แตกต่างกันใน
ระหวา่งผู้ ท่ีมีเพศ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั 

อาภสัรา ปงุคานนท์ (2558) ได้ศกึษาถึง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้ม
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 - 29 สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนกังงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท การ
รับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจในการท าประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร
ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก การรับรู้ความเสี่ยงในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านหน้าท่ี ด้านการเงิน 
ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มจะซือ้กรมธรรม์ ความไว้วางใจใน
ภาพรวม ประกอบด้วย ด้านพนกังานธนาคาร ด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มจะซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นช่องทางการตลาดทางธนาคาร  

วรรณณิศา หมานมานะ (2558) ได้ศึกษาถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตแบบสะทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 
20,000 บาท ผู้บริโภคให้ความส าคญัตอ่สว่นทางการตลาดบริการและการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต
แบบสะทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ผลการวิจยัพบวา่ สว่น
ประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตแบบสะ
ทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านตระหนักถึงความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมลู 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 

ประดิษฐ์เพชร แซ่ตัง้ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ส ารวจพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมทัง้ศึกษาปัจจัยอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพ่ือเก็บออมเงิน รองลงมาคือการลดหย่อนภาษี ส าหรับการ
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ซือ้กรมธรรม์ สว่นใหญ่จะซือ้ผา่นตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทประกนัชีวิต และช าระเบีย้ประกนัเป็น
รายปี ด้วยเงินสดท่ีธนาคารพาณิชย์ นอกจากนีปั้จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงันี ้
ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านช่ือเสียงบริษัทและระยะเวลาของกรมธรรม์ 
ปัจจยัด้านกายภาพ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด และปัจจยัผลิตภณัฑ์ด้านราคา ตามล าดบั 

จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกซือ้ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ ปัจจยัสว่นผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ประกันภาคสมคัรใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีเพียง 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษัท 
เพราะในการตดัสินใจเลือกซือ้ ผู้บริโภคจะให้ความส าคญักบัรูปแบบ เง่ือนไขความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ท่ีตรงตามความต้องการและการบริการท่ีมีคณุภาพของบริษัทประกัน นอกจากนีก้ารท่ี
บริษัทมีช่ือเสียงจะเป็นการช่วนเพ่ิมความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภค ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ สว่นใน
เร่ืองประชากรศาสตร์มีเพียงรายได้เฉล่ียตอ่เดือนเท่านัน้ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ เน่ืองจากรายได้
เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการเลือกซือ้ประกนั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนสงูก็จะมีก าลงัซือ้
กรมธรรม์ท่ีคุ้มครองภยัได้ครอบคลมุและมีทนุประกนัท่ีสงูกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีต ่ากวา่ 

อรุโณทยั ยวงวิภกัดิ์ (2558) ได้ศกึษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้ประกนัชีวิต : กรณีศกึษา
ลกูค้าธนาคารธนชาตในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล อาย ุและ
ระกบัรายได้ตอ่เดือน เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคญัระดบัมากตอ่ปัจจัยทัง้ 7ด้าน โดยล าดบัความส าคญัจาก
มากไปน้อย ดงันี ้ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลากร ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ และส่วนใหญ่มีการ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านตวัแทนประกันชีวิต ส าหรับเหตผุลท่ีซือ้คือ เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้
ครอบครัว ในวงเงินทนุประกนัระหวา่ง 100,000 – 500,000 บาท และตนเองมีสว่นในการตดัสินใจ
มากท่ีสดุ ซึ่งสว่นใหญ่รับรู้ขา่วสารการท าประกนัชีวิตจากพนกังานธนาคารและตวัแทนประกนัชีวิต 
และคาดวา่จะใช้เวลามากกวา่ 1 ปีขึน้ไปในการตดัสินใจซือ้ 

ภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซือ้
ประกัน ชี วิตแบบสะสมทรัพย์ บ ริ ษัท ก รุง เทพประกันชี วิต จ ากัด  (มหาชน) ในบางแค 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ผู้บริโภคส่วน



  50 

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ผู้มาใช้บริการ
ธรุกรรมของธนาคารกรุงเทพ มีความเห็นด้วยใน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ยกเว้น ด้าน
สง่เสริมการตลาดมีความคิดเห็นไมแ่น่ใจเท่านัน้ ปัจจยัในการสร้างตราสินค้า มีความเห็นด้วยใน 4 
ด้าน คือ ปัจจัยคุณภาพ ถัดมาคือ ด้านความแตกต่าง ด้านความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ด้าน
วิวฒันาการ ยกเว้น ด้านสนับสนนุมีความคิดเห็นไม่แน่ใจ และพฤติกรรมการเลือกซือ้ประกนัชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ พบว่า วตัถุประสงค์ในการเลือกซือ้ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต มีวงเงินคุ้มครอง
ชีวิตส่วนใหญ่ต ่ากว่า 100,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 – 5 ปี ตดัสินใจเลือกท าประกันชีวิต 
เพราะต้องการออมเงินระยะยาว และเป็นคา่ใช้จ่ายในยามเกษียณ 

นวพร จริยะนันตกุล (2557) ได้ศึกษาถึง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัท
ประกนัชีวิต ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 
บาท และมีสถานภาพโสด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการขายโดยใช้พนกังาน อยู่ในระดบัดีมาก ด้านการโฆษณา ด้าน
การส่งสริมการขาย ด้านการประชาสมัพันธ์ และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม อยู่ในระดบัดี ด้าน
การตลาดทางตรงอยู่ในระดบัปานกลาง และผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกแบบประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัตนเองและครอบครัว และผู้บริโภคเองท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ้ 

ทิพย์สภุา สวุรรณอทาน (2557) ได้ศกึษาถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจประกันภยั
รถยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 
สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสญัลกัษณ์ 
ด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการตดัสินใจซือ้ โดยรมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และ
พบวา่ ปัจจยัด้านทศันคติ ด้านคณุภาพการบริการ ด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจ สว่นด้านคณุคา่ตราสญัลกัษณ์ ไมม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ประกนัภยัรถยนต์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สิปปวิชญ์ วงศ์สวุฒัน์ (2557) ได้ศกึษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัรถยนต์
รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้ ซือ้ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่มองวา่ ปัจจยัด้านความคุ้มครองท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่รถคนั
เอาประกนัภยั มีความส าคญัท่ีสดุในการตดัสินใจซือ้ ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้
ประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม ่แตก่็ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ เช่น ตวัแทนและ
นายหน้าประกันภัย การบริการของบริษัทประกันวินาศภัย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความ
น่าเช่ือถือของบริษัทประกนัวินาศภยั การรับรู้ข้อมลูของผู้บริโภคเป็นต้น  

จุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554)  ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และ
แนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30 – 39 ปี สถานภาพสมรส การศกึษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการ
รับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม ด้านหน้าท่ี ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา อยู่ในระดบัมาก ส่วน
ด้านการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความไว้วางใจ ต่อการประกันชีวิตผ่านช่องช่องทาง
การตลาดทางโทรศพัท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริษัทประกันชีวิตอยู่ในระดบั
มาก สว่นความไว้วางใจโดยรวม ด้านพนกังานขายทางโทรศพัท์ และด้านกระบวนการอยู่ในระดบั
ปานกลาง และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านช่องช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ 
โดยรวมพบวา่ ในอนาคตวา่จะไมซื่อ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

วิลาวลัย์ พรหมสวุรรณ์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ซือ้กรมธรรม์ผา่นทางเทเลมาร์เก็ตติง้ (Telemarketing) กบั บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกัน
ชีวิต ของผู้ เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคส่วนเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจตอ่
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตในด้านภาพพจน์ ด้านการบริการลกูค้า ด้านพนกังานขาย และด้าน
การสง่มอบกรมธรรม์ โดยรวมอยู่ในระดบัดี ความพึงพอใจโดยรวมตอ่การท าประกนัชีวิตกบั บมจ.
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต อยู่ในระดบัเฉยๆ ด้านความภกัดี ตอ่การทท าประกนัชีวิตกบั 
บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต อยู่ในระดบัปานกลาง 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคาร แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงาน
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวจิัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางธนาคาร 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้ วิจยัไมท่ราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ท าการค านวณเพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูรการหา
ขนาดตวัอย่างท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

 
จากสตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง (n)    = 
 
เมื่อ      n  = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

P = คา่เปอร์เซ็นตท่ี์ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
q = 1-p 
e = ระดบัของความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 

Z2pq 
e2 
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Z = คา่ปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 
ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัก าหนดคา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการสุม่จากประชากรทัง้หมด

เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากบั 1.96 
และต้องการระดบัความเช่ือมัน่ 95% นัน่คือยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ดงันัน้จึงแทนคา่ได้ ดงันี ้

  

n  =
Z2pq

e2  

                            =
(1.96)2(0.05)(1-0.05)

(0.05)2  

      =
0.9604
0.0025

 

            = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
ดงันัน้จากการค านวณจ านวนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 385 คน และเพ่ิม

ตวัอย่างไว้อีก 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุม่ตวัอย่างคือ 400 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะเจาะจง
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 5 สาขา โดยคดัเลือกสาขาท่ีมียอดขายประกนัชีวิต
สงูสดุในปี พ.ศ.2560 จากทัง้หมด 58 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้สาขาเดอะเซอร์เคิล(ราช
พฤกษ์) สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า สาขาบ๊ิกซีบางนา สาขาถนนจันทน์ สาขาซีคอนบางแค (ธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน), 2560)  ได้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอย่างจากเขตท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 สาขาละ 80 คน  
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ตาราง 5 กลุม่ตวัอย่าง 
 

สาขาท่ีท าการส ารวจ จ านวนตัวอย่าง(คน) 
สาขาเดอะเซอร์เคิล (ราชพฤกษ์) 80 

สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 80 
สาขาบ๊ิกซีบางนา 80 
สาขาถนนจนัทน์ 80 
สาขาซีคอนบางแค 80 

รวมทัง้สิน้ 400 
 

ขัน้ท่ี 3 การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่างตามขัน้ท่ี 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นีค้ือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยั
สร้างขึน้เองจากการรวบรวมข้อมลูจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็น
ลกัษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก จ านวน 6 
ข้อ (Multiple Choice Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

1.1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดการแบ่ง
ช่วงอายุจากข้อมลูรายงานผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร พ.ศ.  2558 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้ ท่ีมีงานท าอายตุัง้แต ่15 - 65 ปี เป็นผู้ ท่ีมีรายได้ และสามารถ
ตดัสินใจท าประกนัชีวิตได้เอง ดงันัน้ การวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้ช่วงอายเุร่ิมต้นอาย ุ20 ปี ขึน้ไป โดยมีการ
แบ่งเกณฑ์ช่วงอายเุป็นช่วงห่างช่วงละ10 ปี 
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1.2.1  20 – 29 ปี 
1.2.2  30 – 39 ปี 
1.2.3  40 – 49 ปี 
1.2.4  50 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่ง
ผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์ช่วงรายได้ ก าหนดรายได้เฉล่ียตอ่เดือนจากข้อมลูฐานเงินเดือนขัน้ต ่าปริญญา
ตรี 15,000 บาท ตอ่เดือน โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้  

1.4.1 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.4.2 15,001 – 25,000 บาท 
1.4.3 25,001 – 35,000 บาท 
1.4.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.4.5 ตัง้แต ่45,001 บาทขึน้ไป 

1.5 สถานภาพสมรส ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.5.1 โสด 
1.5.2 สมรส / อยู่ด้วยกนั 
1.5.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 

1.6 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.6.1 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.2 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.6.3 ประกอบธรุกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
1.6.4 อาชีพอิสระ 
1.6.5 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………………. 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ จ านวน 18 ข้อ ดงันี ้
การเลือกผลิตภณัฑ์   จ านวน  4 ข้อ 
การเลือกตราสินค้า   จ านวน  4 ข้อ 
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การเลือกผู้ขาย    จ านวน  5 ข้อ 
การเลือกเวลาซือ้   จ านวน  3 ข้อ 
การเลือกปริมาณในการซือ้  จ านวน  3 ข้อ 
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะ

ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณคา่ (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างย่ิง 
4  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
3  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่น่ใจ 
2  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
1  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง 
เกณฑ์ในการแปลผล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัการหาความกว้างของอนัตรภาค
ชัน้ (Class Interval) ใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2537) 

 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
         จ านวนชัน้ 
       = 5 - 1 
             5 
       = 0.8 

ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียในแตล่ะขัน้ แบง่ได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00 หมายความวา่ ความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การ

ตอบสนองของผู้ ซือ้อยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20 หมายความวา่ ความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การ

ตอบสนองของผู้ ซือ้อยู่ในระดบัด ี
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40 หมายความวา่ ความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การ

ตอบสนองของผู้ ซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
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คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60 หมายความวา่ ความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การ
ตอบสนองของผู้ ซือ้อยู่ในระดบัไมด่ ี

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80 หมายความวา่ ความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การ
ตอบสนองของผู้ ซือ้อยู่ในระดบัไมด่ีอย่างมาก 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน 9 ข้อ ดงันี ้

ด้านกิจกรรม   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความสนใจ  จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความคิดเห็น  จ านวน 3 ข้อ 
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะ

ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณคา่ (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างย่ิง 
4  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
3  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่น่ใจ 
2  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
1  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง 
ท าการวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตามหลกัการแบ่งอนัตรภาคชัน้ 

ดงันี ้
 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 

             จ านวนชัน้ 
       =    5 - 1 
             5 
       =       0.8 

ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียในแตล่ะขัน้ แบ่งได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัดีมาก 
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คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัดี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัไมด่ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัไมด่ีอย่างมาก 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ด้านการตดัสินใจ    จ านวน 5 ข้อ 
โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะ

ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณคา่ (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใช้ระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างย่ิง 
4  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
3  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่น่ใจ 
2  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
1  คะแนน หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง 
ท าการวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตามหลกัการแบ่งอนัตรภาคชัน้ 

ดงันี ้
 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 

             จ านวนชัน้ 
       =    5 - 1 
             5 
       =           0.8 
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ดงันัน้เกณฑ์คะแนนเฉล่ียในแตล่ะขัน้ แบ่งได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซือ้อยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซือ้อยู่ในระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซือ้อยู่ในระดบัไมด่ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80 หมายความวา่ ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ

ซือ้อยู่ในระดบัไมด่ีอย่างมาก 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ศกึษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับตัวแปรท่ีต้องการศึกษา เ พ่ือเป็นแนวทางในก าหนดขอบเขตงานวิจัย และการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การ
ตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างแบบสอบถามโดยให้มี
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์นิยามศพัท์ และกลุม่ตวัอย่างของงานวิจยันี ้

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงกบักรอบแนวคิดการวิจยั ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนักง
งานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข เก่ียวกบัประโยคให้เข้าใจง่าย มีความถกูต้อง
ของส านวนภาษา สื่อสารออกมาอย่างเข้าใจ เพ่ือให้ได้ข้อค าถามท่ีมีข้อความตรงตามกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient ( -
Coefficient) ตามสตูรของครอนบาค (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) คา่แอลฟ่าท่ีได้นัน้

แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยแอลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0 ≤   ≤ 1 โดยค่าท่ี
ใกล้เคียง 1 มากนัน้ แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงู โดยแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ควรมีความ
เช่ือมัน่ตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป เพ่ือเป็นตวัแสดงวา่แบบสอบถามนัน้มีความเช่ือมัน่สงู 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจ
ซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งลกัษณะการเก็บข้อมลูในการศกึษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) 
ผู้ วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตวัอย่างซึ่งมีจ านวน 400 

ชุด และน าข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง มาศึกษาถึงการตอบสนองของผู้
ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 

บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเตอร์เน็ต 
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษา รวมทัง้ให้ผลการศกึษา
ครัง้นีไ้ด้รับประโยชน์สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 
4. การจัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
จากการท่ีได้น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อย

แล้วผู้ วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีตอบแล้วทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยผู้ วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามท่ีได้เก็บมาและแยกแบบสอบถามเพ่ือคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
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2. การลงรหสั (Coding) โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาลงรหสั
ตามท่ีก าหมดไว้ในแบบสอบถามในแตล่ะสว่น 

3. การประมวลข้อมูล (Processing) โดยผู้ วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีลงรหัส
เรียบร้อยมาบนัทึกและประมวลผลข้อมลู 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดงันี ้
1.1 วิ เ คราะ ห์ ข้อมูล  เ พ่ื อทราบลักษณะประชากรทั่ว ไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ โดย
แจกแจงเป็นความถ่ี (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคา่ร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต โดยน าคา่ท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบ่ีบงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงาน
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ีบงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้วิธีทางสถิติ ดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t - test) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม ท่ี เ ป็นอิสระต่อกัน  เ พ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 

2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
มากกวา่ 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบ 
คสามแตกตา่งเปป็นรายคูท่ี่ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดย
ใช้การเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison)  ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูก่ลุม่ตวัอย่าง 

2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ท่ีเป็นอิสระตอ่
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กัน โดยท่ีแต่ละตวัมีระดบัการวดัข้อมลูในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 

 
 

5. สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ 
ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของข้อมลู ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548) 
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f
P 

 
 

 เมื่อP     แทน    ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
  f     แทน    ความถ่ีของข้อมลูในแตล่ะกลุม่ท่ีส ารวจได้ 
  n      แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใช้สตูร (ชศูรีวงศ์ รัตนะ: 2544) 
 

n

x
X

i


 
 

 เมื่อ X      แทน    คะแนนคา่เฉล่ีย 
   ix  แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n       แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้สตูร  
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
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 เมื่อ S   แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 
  x   แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
  n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
   2x  แทน ผลของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
    2x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
2. สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาใช้ส าหรับการศกึษาวิจยั ไปท าการตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม โดยใช้สูตรวิธีหาค่าสัมประสทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ 
Cronbach (วิเชียร เกตสุิงห์, 2541) ดงันี ้
 

VarianceCovariancek

VarianceCovariancek

)1(1 
  

 
เมื่อ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
  k    แทน จ านวนค าถาม 
 eConvarianc  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่ง ๆ 
 Variance   แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistic) เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

3.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t-test sample) 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่มท่ี

เป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ: 2544) 
3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั 
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สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) = 221  nn  โดยท่ี 
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3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั 2
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สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ Degree of Freedom (df) = v  โดยท่ี 
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  เมื่อ iX แทน  คา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี i ; i = 1 , 2 

   pS  แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
   in  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ี i  
   2

1S  แทน  คา่แปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 
   1n  แทน  ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี 1 
   2n  แทน  ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี 2 
   df  แทน  องศาความเป็นอิสระ 

3.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance) 

ใช้ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุม่ โดยใช้วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One – Way – ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่น้อยกวา่ 0.05 โดย
จะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้าพบความแปรปรวน
เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะ
ทดสอบความแตกตา่งด้วย Brown – Forsythe 
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3.2.1 สถิติ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ท่ีไม่
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
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 เมื่อ F      แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา F-distribution 

   bMS     แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

  wMS   แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

3.2.2 สถิติ Brown – Forsythe () ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
แตล่ะกลุม่ท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใช้สตูร (Hartung, 2001) 
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  เมื่อ   แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown - Forsythei 

BMS    แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Square between group) 

wMS  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square within group) 
ส าหรับสถิติ Brown-Forsythe 

   k   แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 

   n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

   N   แทน ขนาดประชากร 

   
2

1S   แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
กรณีผลการทดสอบมีคามแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบเป็น

รายคูต่อ่ไป เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 การวิเคราะห์ผลตา่งเฉล่ียรายคู ่LSD (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) โดย
ใช้สตูรดงันี ้
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 เมื่อ kndfw   

 LSD  แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ตวัอย่างท่ี i  และ j  

 MSE  แทน คา่ Mean Squared Error ( wMS ) จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน             

 k   แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบ 

 n   แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 

    แทน คา่ความคลาดเคลื่อน 
3.3 สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 

Correlation) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีอิสระตอ่กนั หรือหาคา่ความสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ 

 

𝑟𝑥𝑦 =
n∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)
2
][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)

2
]

 

 
 เมื่อ 𝑟𝑥𝑦   แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
  n    แทน คา่จ านวนคน หรือกลุม่ตวัอย่าง 
  ∑𝑥𝑦   แทน คา่ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y ทกุคู ่
  ∑𝑥      แทน คา่ผลรวมของคา่ตวัแปร x 
  ∑𝑦      แทน คา่ผลรวมของคา่ตวัแปร y 

  ∑𝑥2    แทน คา่ผลรวมของก าลงัสองของตวัแปร x 

  ∑𝑦2    แทน คา่ผลรวมของก าลงัสองของตวัแปร y 
โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1 < r < 1 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้า X 
เพ่ิม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพ่ิม 

2. คา่ r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถ้า X เพ่ิม 
Y จะเพ่ิมด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดด้วย 
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3. ถ้าคา่ r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ
มีความสมัพนัธ์ในระดบัมาก 

4. ถ้าค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
และมีความสมัพนัธ์ในระดบัมาก 

5. ถ้า r มีคา่เท่ากบั 0 หมายถึง X และ Y ไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
6. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 

ระดบัความสมัพนัธ์สามารถอธิบายได้ดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2548) ดงันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.81 ถึง 1.00  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์สงูมาก 
0.61 ถึง 0.80  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์สงู 
0.41 ถึง 0.60  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
0.21 ถึง 0.40  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ต ่า 
0.01 ถึง 0.20  ถือวา่  มีความสมัพนัธ์ต ่ามาก 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาถึง การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมลู และการแปร
ผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจัย ได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และตวัแปรต่าง ๆ  ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 

S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
F  แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบใช้ในสรุปผลการทดสอบ      
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  แบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ  
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 

สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
1. ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ท่ี
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

2. การเลือกการตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือก
ตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น มี
ความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณา 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ  โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์เป็นจ านวน และ
คา่ร้อยละ ดงัตาราง 

 
ตาราง 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 168 42.00 
หญิง 232 58.00 
รวม 400 100.00 

 
 



  70 

ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ   

20-29 ปี 64 16.00 
30-39 ปี 217 54.50 
40-49 ปี 97 24.00 
50 ปี ขึน้ไป 22 5.50 
รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19 4.50 
ปริญญาตรี 206 51.50 
สงูกวา่ปริญญาตรี 175 44.00 
รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   
น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 34 8.50 
15,001 - 25,000 บาท 44 11.00 
25,001 - 35,000 บาท 93 23.00 
35,001 - 45,000 บาท 130 32.50 
45,001 บาทขึน้ไป 99 25.00 
รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส   
โสด               205 51.00 
สมรส/อยู่ด้วยกนั         157 39.00 
หม้าย แยกกนัอยู่/หย่าร้าง          38 10.00 
รวม         400 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 

พนกังานบริษัทเอกชน 173 43.00 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 79 20.00 
ประกอบธรุกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 120 30.00 
อาชีพอิสระ 18 4.50 
อ่ืน ๆ โปรดระบ ุพ่อบ้าน,แมบ้่าน 10 2.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง  6 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ บริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คนได้ ดงันี ้
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.00 และเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามล าดบั 
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 217 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00 ช่วงอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอายุ 50 ปีขึน้ไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 175 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และมรีายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 
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ด้านสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 205 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 
และหม้าย แยกกนัอยู่/หย่าร้าง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ประกอบธรุกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาชีพ
อิสระ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และอ่ืนๆ โปรดระบ ุพ่อบ้าน,แมบ้่าน จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

เน่ืองจากอนัตรภาคชัน้ของข้อมลูด้านอายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ และอาชีพ มีความถ่ี
คอ่นข้างต ่า ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการปรับปรุงกลุม่ใหม ่เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี  ้

 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (จดักลุม่ใหม)่ 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ   

20 – 29 ปี                     64 16.00 
30 – 39 ปี                    217 54.00 
40 ปีขึน้ไป 119 30.00 
รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี/ปริญญาตรี 225                     56.00 
สงูกวา่ปริญญาตรี                    175 44.00 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท/ 
15,001 -  25,000  บาท          78            19.50 
25,001 -  35,000 บาท 93                    23.00 
35,001 – 45,000 บาท 130 32.50 
45,001 บาทขึน้ไป 99 25.00 
รวม 400 100.00 

อาชีพ 
พนกังานบริษัทเอกชน 173 43.00 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 79 20.00 
ประกอบธรุกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/ 148 37.00 
อาชีพอิสระ และอ่ืน ๆ   
รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ และอาชีพ ของผู้ตอบแบบ โดยการจดักลุม่ใหม ่พบวา่ 
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 217 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ อาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ
ช่วงอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ ระดบัสงูกวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 
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บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และมรีายได้เฉล่ียตอ่เดือน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท/15,001 – 25,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ/อาชีพ
อิสระ และอ่ืนๆโปรดระบ ุพ่อบ้าน แมบ้่าน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณา 
ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับการตอบสนองของผู้ซือ้ 

เป็นการวิเคราะห์การตอบสนองของผู้ ซือ้ คือ การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือกตรา
สินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา และการเลือกปริมาณ โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย ( ) 
และคา่เบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดงันี ้

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ จ าแนกเป็น 

รายด้าน 
 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. การเลือกผลิตภณัฑ์ 4.70 0.39 ดีมาก 
2. การเลือกตราสินค้า  4.42 0.35 ดีมาก 
3. การเลือกผู้ขาย 4.86 0.28 ดีมาก 
4. การเลือกเวลา 4.73 0.34 ดีมาก 
5. การเลือกปริมาณ 4.46 0.41 ดีมาก 
รวม 4.84 0.27 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้

จ าแนกรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.84 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ 
ทกุด้าน ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก  
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ตาราง 9  แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือก
ผลิตภณัฑ์ 

 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

การเลือกผลิตภณัฑ์    
1. รูปแบบประกนัชีวิตมีให้เลือกหลากหลายตรง
ตามความต้องการ เชน่ แบบสะสมทรัพย์ 

4.76 0.42 ดีมาก 

2. รายละเอียดในกรมธรรม์มีความชดัเจน 4.76 0.42 ดีมาก 
3. กรมธรรม์ให้ผลตอบแทนท่ีดกีวา่เมื่อเทียบกบัท่ี
อ่ืน 

4.64 0.55 ดีมาก 

4. มีเง่ือนไขการจ่ายผลประโยชน์เหมาะสม 4.67 0.51 ดีมาก 
รวม 4.70 0.39 ดีมาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 

ด้านการเลือกผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือก 

ตราสินค้า 
 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

การเลือกตราสินค้า    
1. ช่ือเสียงและความมัน่คงของธนาคาร 4.37 0.48 ดีมาก 
2. ธนาคารมีความโดดเดน่ด้านภาพลกัษณ์ท่ีด ี 4.45 0.49 ดีมาก 
3. ธนาคารมีความทนัสมยั น่าใช้บริการ 4.50 0.50 ดีมาก 
4. ธนาคารมีธรุกรรมหลากหลาย ครอบวงจร มี
สาขาคลอบคลมุ 

4.38 0.48 ดีมาก 

รวม 4.42 0.35 ดีมาก 
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จากตาราง 10 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 
ด้านการเลือกตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.42 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือก

ผู้ขาย 
 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

การเลือกผู้ขาย    
1. พนกังานแนะน าผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตอย่าง
ละเอียดและเข้าใจง่าย 

4.84 0.36 ดีมาก 

2. พนกังานมีบคุลกิภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ 4.90 0.30 ดีมาก 
3. พนกังานมีความเอาใจใส ่พดูจาสภุาพ ขณะท่ี
น าเสนอขายประกนัชีวิต 

4.86 0.34 ดีมาก 

4. พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว 4.83 0.42 ดีมาก 
5. พนกังานมีความคุ้นเคยและรู้จกัลกูค้าเป็นอย่างดี 4.90 0.30 ดีมาก 
รวม 4.86 0.28 ดีมาก 

 
จากตาราง 11 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 

ด้านการเลือกผู้ขาย โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.86 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
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ตาราง 12  แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือก
เวลา 

 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

การเลือกเวลา    
1. ซือ้ประกนัชีวิตตอนโบนสัออก 3.91 0.57 ดี 
2. ซือ้เมื่อต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษี 4.38 0.48 ดีมาก 
3. ซือ้เมื่อกรมธรรม์เลม่เดิมครบก าหนด 4.40 0.49 ดีมาก 
รวม 4.23 0.40 ดีมาก 

 
จากตาราง 12 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 

ด้านการเลือกเวลา โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.23 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ซือ้เมื่อกรมธรรม์เล่มเดิมครบก าหนด ซือ้เมื่อต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษี ผู้บริโภคมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก สว่นซือ้ประกนัชีวิตตอนโบนสัออก ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี  

 
ตาราง 13  แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตราฐานของการตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือก

ปริมาณ 

 

การตอบสนองของผู้ ซือ้  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

การเลือกปริมาณ    
1. ซือ้กรมธรรม์เลม่เดยีวและตรงตามความต้องการ
มากท่ีสดุ 

4.53 0.49 ดีมาก 

2. ซือ้กรมธรรม์มากกวา่ 1 กรมธรรม์ แตแ่ยกแบบ
ประกนัท่ีชดัเจน เช่น แบบสขุภาพ กบัแบบออม
ทรัพย์ 

4.82 0.37 ดีมาก 

3. ซือ้กรมธรรม์ให้ตนเอง และบคุคลในครอบครัว 4.84 0.41 ดีมาก 
รวม 4.73 0.34 ดีมาก 
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จากตาราง 13 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ 
ด้านการเลือกปริมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.73 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณา 
ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 

 

ตาราง 14  แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต จ าแนกเป็น 
รายด้าน 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ด้านกิจกรรม 4.41 0.47 ดีมาก 
2. ด้านความสนใจ  4.83 0.35 ดีมาก 
3. ด้านความคิดเหน็ 4.87 0.30 ดีมาก 
รวม 4.84 0.27 ดีมาก 

 
จากตาราง 14 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

จ าแนกรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.84 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ 
ทกุด้าน ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ตาราง 15  แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ด้านกจิกรรม    
1. ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงการดแูลใสใ่จ
ตวัเองและสขุภาพ 

4.57 0.49 ดีมาก 

2. ท่านชอบเลน่กีฬาหรือออกก าลงักายเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

4.37 0.56 ดีมาก 

3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ เชน่ การ
ว่ิง 

4.29 0.61 ดีมาก 

รวม 4.41 0.47 ดีมาก 
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จากตาราง 15 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.41 และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่  ทุก
ข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ตาราง 16  แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ด้านความสนใจ    
1. ท่านสนใจและติดตามขา่วสารเก่ียวกบัประกนัชีวิต
เป็นประจ า 

4.76 0.47 ดีมาก 

2. ท่านสนใจนวตักรรมใหม่ๆ ของประกนัชีวิต เช่น 
ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 

4.88 0.32 ดีมาก 

3. ท่านให้ความสนใจโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
วางแผนทางการเงินแบบครบวงจร 

4.86 0.34  ดีมาก 

รวม 4.83 0.35 ดีมาก 

 
จากตาราง 16 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.83 และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ทกุ
ข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ด้านความคดิเหน็    
1. ท่านคิดวา่ควรปลกูฝังให้ทกุคนเหน็ความส าคญั
ของการท าประกนัชีวิต 

4.86 0.34 ดีมาก 

2. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวิตสามารถท าได้ทกุ
เพศทกุวยั 

4.84 0.36 ดีมาก 

3. ท่านคิดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ค าแนะน า
ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตให้ประชาชน
รับทราบ 

4.92 0.27 ดีมาก 

รวม 4.87 0.30 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.87 และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ 
ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณา 
ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่าน

ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 
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ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ีย ( ) และคา่เบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) ในด้านการตดัสนิใจ ดงันี ้
 

การตดัสินใจ  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ท่านตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะไว้วางใจใน
ธนาคารฯ 

4.83 0.36 ดีมาก 

2. ท่านตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะเหน็ถึง
ความส าคญัในการท าประกนัชีวิต 

4.94 0.23 ดีมาก 

3. ท่านตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะรู้สกึดีตอ่การ
ให้บริการของพนกังานธนาคารฯ 

4.62 0.59 ดีมาก 

4. ท่านตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะแบบประกนั
หลากหลายตรงตามความต้องการ 

4.90 0.30 ดีมาก 

5. ท่านจะแนะน าให้บคุคลรอบข้างซือ้ประกนัชีวิต 4.92 0.27 ดีมาก 
รวม 4.84 0.27 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ โดยรวม

อยู่ในระดบัดีมากมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.84 และเมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ทกุข้อ ผู้บริโภคมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ในการ
ทดสอบสมมติฐาน สามารถเขียนสมมติฐาน ได้ดังนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน ในสว่นนี ้
สามารถแบ่งสมมติฐานย่อยได้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั  
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ตาราง 19 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s 
test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics sig. 
การตดัสินใจ 4.175* 0.042 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

จากตาราง 19 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามเพศ พบวา่ คา่ความแปรปรวนแตกตา่งกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงใช้การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal 
variances assumed) 

 

ตาราง 20  แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) โดยจ าแนกตามเพศ  

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

จ ากัด(มหาชน) 

t-test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df Sig 

การตดัสินใจ 
ชาย 4.85 0.30  0.533  322  0.594 

หญิง 4.83 0.25    

 

จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงาน
ธนาคาร  แลนด์แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน) โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคาร
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แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) โดยจ าแนกตามอาย ุโดยใช้ 
Levene’s test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจ 7.193** 2 397 0.001 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 21 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามอาย ุคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่
เท่ากนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ  
 
ตาราง 22  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจ 3.920* 2 172.254 0.022 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05        
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จากตาราง 22 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามอาย ุคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ 
คา่เฉล่ียรายคู ่ 

 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายเุป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 

 

อาย ุ
 

20-29ปี 30-39ปี 40 ปีขึน้ไป 

  4.75 4.84 4.87 
20-29ปี 4.75 - 0.093 -0.029 

   (0.128) (0.648) 
30-39ปี 4.84 - - 0.122* 

    (0.029) 
40 ปีขึน้ไป 4.87 - - - 
     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05      

                                                                                                   
จากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซือ้ประกนั

ชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกต่างกันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  เ ป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3 พบว่า ผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ30 - 39 ปี มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกตา่งกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกตา่ง 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ตาราง 24  แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา
สงูสดุ โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics sig. 
การตดัสินใจ 9.652** 0.002 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 24 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตามระดบัการศึกษาสงูสดุ พบว่า ค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ  

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติ
ผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด

(มหาชน) 

t-test for Equality of Means 

ระดับการศกึษา
สูงสุด 

 S.D. t df Sig 

การตดัสินใจ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี
และปริญญาตรี 

4.80 0.304 -2.979** 397 0.003 

สงูกวา่ปริญญาตรี 4.88 0.226       

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) โดยจ าแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) ท่ีแตกตา่ง 
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ตาราง 26  แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจ 10.631** 3 396 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง 26 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ค่าความแปรปรวน
ของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบ  

 

ตาราง 27  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจ 4.102** 4 288.10 0.003 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01          

                                                                                               
จากตาราง 27 พบว่าค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  แตกต่างกันของผู้ บริ โภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการทดสอบความแตกตา่ง เป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียรายคู ่ 
 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 

 

รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน  

น้อยกว่าหรือ
เทียบเท่า 15,000 
บาท/15,001-
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 
บาท 

35,001- 
45,000 
บาท 

45,001 บาท 
ขึน้ไป 

  4.96 4.78 4.82 4.89 
น้อยกวา่หรือ
เทียบเท่า 15,000 
บาท/15,001 – 
25,000 บาท 

4.96 - -0.180** 
(0.000) 

-0.136** 
(0.000) 

-0.665 
(0.349) 

 

25,001 – 35,000 
บาท 

4.78 - - 
0.439 

(0.881) 
0.114 

(0.115) 
35,001- 45,000 
บาท 

4.82 - - 
- 0.703 

(0.488) 
45,001 บาท ขึน้ไป 4.89 - - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซือ้ประกนั

ชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 พบวา่ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน น้อยกวา่หรือเทียบเท่า 15,00 บาท/15,001 - 25,000 
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บาท แตกต่างกบัผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท และผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพสมรส

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั   

 

ตาราง 29  แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) โดยจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจ 7.330** 2 397 0.001 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 29 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตามสถานภาพสมรส ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบ  
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจ 10.349** 2 319 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01                           

                                                                              
จากตาราง 30 พบว่าค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  แตกต่างกันของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพสมรส คา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียรายคู ่ 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 

 

สถานภาพสมรส 
 

โสด 
สมรส/อยู่
ด้วยกัน 

หม้าย แยกันอยู่/
หย่าร้าง 

  4.79 4.89 4.91 
โสด 4.79 - 0.098** -0.024 

   (0.002) (0.842) 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 4.89 - - -0.024 

   - (0.842) 
หม้าย แยกันอยู่/ 4.91 - - - 
หย่าร้าง     

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01          

                                                                                               
จากตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซือ้ประกนั

ชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกต่างกันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 พบวา่ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกต่างกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ท่ี
แตกตา่ง 
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ตาราง 32  แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนดเ์ฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s test 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 
การตดัสินใจ 5.678** 2 397 0.004 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากตาราง 32 พบว่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่
เท่ากนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ  

 
ตาราง 33  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 
Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจ 3.402* 2 218.358 0.027 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05                                                                                                        

 
 จากตาราง 33 พบว่าค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  แตกต่างกันของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  อย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียรายคู ่ 

 
ตาราง 34  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง

พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน)แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 

 

อาชีพ 
 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

อาชีพส่วนตัว / 
เจ้าของกิจการ/ 
อาชีพอสิระและ

อ่ืนๆ 

  4.80 4.87 4.87 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.80 - -0.049 -0.103* 

   (0.596) (0.048) 

ข้าราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

4.87 - - 
0.054 

(0.167) 
อาชีพส่วนตัว / 
เจ้าของกิจการ/อาชพี
อสิระและอื่น ๆ 

4.87 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกต่างกันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3 พบว่า ผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่นทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)แตกต่างกันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 การตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภณัฑ์ 
การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัมีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกผลิตภณัฑ์ กบัการตดัสนิใจซือ้

ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกผลิตภณัฑ์ 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.    

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. รูปแบบประกนัชีวิตมีให้เลือก
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการ เชน่ แบบสะสมทรพัย์ 

0.331** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. รายละเอียดในกรมธรรม์มี
ความชดัเจน 

0.335** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

3. กรมธรรม์ให้ผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่เมื่อเทียบกบัท่ีอ่ืน 

0.503** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. มีเง่ือนไขการจ่าย
ผลประโยชน์เหมาะสม 

0.497** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

การเลือกผลิตภณัฑ์โดยรวม 0.524** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเลือกผลิตภณัฑ์ กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสันพันธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กรมธรรม์ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า
เมื่อเทียบกบัท่ีอ่ืนและมีเง่ือนไขการจ่ายผลประโยชน์เหมาะสม มีความสนัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
ในทิศทางเดียวกนั สว่นข้ออ่ืนๆ มีความสนัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.2 การเลือกตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัมีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกตราสินค้า กบัการตดัสนิใจซือ้
ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.    

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ช่ือเสียงและความมัน่คงของ
ธนาคาร 

0.266** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ธนาคารมีความโดดเดน่ด้าน
ภาพลกัษณ์   ท่ีด ี

0.233** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

3. ธนาคารมีความทนัสมยั น่า
ใช้บริการ 

0.243** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

4. ธ น า ค า ร มี ธุ ร ก ร ร ม ท่ี
หลากหลาย ครบวงจร มีสาขา
คลอบคลมุ 

0.207** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

การเลือกตราสินค้าโดยรวม 0.297** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเลือกตราสินค้า กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสนัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ช่ือเสียงและความมัน่คงของธนาคาร ธนาคารมี
ความโดดเดน่ด้านภาพลกัษณ์ท่ีดี ธนาคารมีความทนัสมยั น่าใช้บริการ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต า่
ในทิศทางเดียวกนั สว่นข้ออ่ืนๆ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.3 การเลือกผู้ ขาย มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกผู้ขาย กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั

ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกผู้ขาย 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. พนกังานแนะน าผลิตภณัฑ์ประกนั
ชีวิตอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย 

0.703** 0.000 สงู เดียวกนั 

2. พนกังานมีบคุลกิภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ 0.634** 0.000 สงู เดียวกนั 
3. พนกังานมีความเอาใจใส ่พดูจา
สภุาพ ขณะท่ีน าเสนอขายประกนัชีวิต 

0.692** 0.000 สงู เดียวกนั 

4. พนกังานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว 0.723** 0.000 สงู เดียวกนั 
5. พนกังานมีความคุ้นเคยและรู้จกั
ลกูค้าเป็นอย่างด ี

0.779** 0.000 สงู เดียวกนั 

การเลือกผู้ขายโดยรวม 0.853** 0.000 สงูมาก เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกผู้ ขาย กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสันพันธ์ในระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ มีความสมัพันธ์ในระดบัสงู
ในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.4 การเลือกเวลา มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกเวลา กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั

ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกเวลา 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ซือ้ประกนัชีวิตตอนโบนสัออก 0.319** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
2. ซือ้เมื่อต้องการสิทธิในการ
ลดหย่อนภาษี 
3. ซือ้เมื่อกรมธรรม์เลม่เดิมครบ
ก าหนด 

0.233** 
 

0.249** 

0.000 
 

0.000 

ต ่า 
 
ต ่า 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

การเลือกเวลาโดยรวม   0.313** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเวลา กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสนัพันธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พบว่า ทุกข้อ มีความสมัพันธ์ในระดบัต ่าใน
ทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.5 การเลือกปริมาณ มีความสมัพันธ์กับมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกปริมาณ กบัการตดัสนิใจซือ้

ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การเลือกปริมาณ 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ซือ้กรมธรรม์เลม่เดยีวและตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสดุ 

0.256** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ซือ้กรมธรรม์มากกวา่ 1 กรมธรรม์ 
แตแ่ยกแบบประกนัท่ีชดัเจน เช่น 
แบบสขุภาพ กบั แบบออมทรัพย์ 
3. ซือ้กรมธรรม์ให้ตนเอง และบคุคล
ในครอบครัว 

0.433** 
 
 

0.513** 

0.000 
 
 

0.000 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 

การเลือกปริมาณโดยรวม  0.495** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกปริมาณ กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสันพันธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าซือ้กรมธรรม์มากกว่า 1 กรมธรรม์ 
แตแ่ยกแบบประกนัท่ีชดัเจน เช่น แบบสขุภาพ กบั แบบออมทรัพย์ และซือ้กรมธรรม์ให้ตนเอง และ
บุคคลในครอบครัว  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้ออ่ืนๆ มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ  ด้านความคิดเห็น มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1 ด้านกิจกรรม มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 40  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านกิจกรรม กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านกจิกรรม 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.   

  (2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีแสดงถึง
การดแูลใสใ่จตวัเองและสขุภาพ 

0.151** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

2. ท่านชอบเลน่กีฬาหรือออก
ก าลงักายเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
สขุภาพ เช่น การว่ิง 

0.512** 
 

0.453** 

0.000 
 

0.000 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านกจิกรรมโดยรวม 0.447** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 40  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านกิจกรรม กบัการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสนัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ท่านชอบเลน่กีฬาหรือออกก าลงั
กายเป็นประจ าสม ่าเสมอ และท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ เชน่ การว่ิง มีความสมัพนัธ์
ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั สว่นข้ออ่ืนๆ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากในทิศทาง
เดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 3.2 ด้านความสนใจ มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 41  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านความสนใจ กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านความสนใจ 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านสนใจและติดตามขา่วสาร
เก่ียวกบัประกนัชีวิตเป็นประจ า 

0.581** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ท่านสนใจนวตักรรมใหม่ๆ ของ
ประกนัชีวิต เช่น ประกนัชีวิตควบการ
ลงทนุ 
3. ท่านให้ความสนใจโครงการท่ี
เก่ียวข้องกบัการวางแผนทางการเงิน
แบบครบวงจร 

0.640** 
 
 

0.608** 

0.000 
 
 

0.000 

สงู 
 
 

ปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 

ด้านความสนใจโดยรวม 0.652** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 41  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความสนใจ กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสนัพันธ์ในระดบัสงูในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสนใจนวตักรรมใหม่ๆของประกันชีวิต 
เช่น ประกันชีวิตควบการลงทุน มีความสัมพันธ์ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ส่วนข้ออ่ืนๆ มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 3.3 ด้านความคิดเห็น ความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านความคิดเห็น กบัการตดัสนิใจซือ้

ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ด้านความคดิเหน็ 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

r 
Sig.     

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
ทศิทาง

ความสัมพันธ์ 

1. ท่านคิดวา่ควรปลกูฝังให้ทกุคนเหน็
ความส าคญัของการท าประกนัชีวิต 

0.650** 0.000 สงู เดียวกนั 

2. ท่านคิดวา่การท าประกนัชีวิต
สามารถท าได้ทกุเพศทกุวยั 
3. ท่านคิดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรให้ค าแนะน าท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
การท าประกนัชีวิตให้ประชาชน
รับทราบ 

0.624** 
 

0.636** 

0.000 
 

0.000 

สงู 
 
สงู 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านความคดิเหน็โดยรวม 0.686** 0.000 สงู เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 42  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างด้านความคิดเห็น กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสนัพันธ์ในระดบัสงูในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ มีความสมัพันธ์ในระดบัสงูในทิศทาง
เดียวกนั 

 
ตาราง 43  สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

1.1 ผู้ บริโภคท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ 
เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

t-test ไมส่อดคล้องตาม
สมมติฐาน 

1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกัน
ชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั
(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

F-test สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 

1.3 ผู้บริโภคท่ีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

t-test สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 

1.4 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกนั มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

F-test สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 

1.5 ผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

F-test สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 

1.6 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ 
เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

F-test สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 
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ตาราง 43  (ตอ่) 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

2. การตอบสนองของผู้ ซื อ้  มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 

3. รูปแบบการด าเนินชี วิต  มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ 
แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

สอดคล้องตาม
สมมติฐาน 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ศกึษาวิจยัครัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับธนาคาร บริษัทประกนัชีวิต และนกัการตลาด ในการน า
ข้อมลูการตดัสินใจซือ้ซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 
มาพัฒนา ประยุกต์ และปรับปรุงเร่ืองการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ให้สงูขึน้ 
โดยสามารถน าผลการวิจัยครัง้นีไ้ปเป็นข้อมลูในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดมากขึน้ 

 
สังเขปการวจิัย 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
การท าวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายในการศกึษาไว้ ดงันี  ้

1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน) ของผู้ บ ริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส 
และอาชีพ 

2. เพ่ือศกึษาการตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือก
ตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ ท่ีมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น ท่ีมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวจิัย 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภณัฑ์

ประกนัชีวิต ให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 
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2. เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีด าเนินธรุกิจประกนัชีวิต ศกึษาโอกาสในการเพ่ิมสว่นแบ่ง
การตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และการเติบโตทางธุรกิจท่ียั่งยืน เพ่ือท่ีจะสามารถ
แขง่ขนัและพฒันาธรุกิจตอ่ไป 

สมมติฐานการวจิัย 
1. ผู้ บ ริ โภคในเขตกรุง เทพมหานครท่ีมีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ท่ี
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

2. การเลือกการตอบสนองของผู้ ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือกตรา
สินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด  (มหาชน) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น มี
ความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตของเนือ้หา 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งท่ีจะศึกษาถึง การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ี ซือ้หรือเคยซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีซือ้หรือเคยซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง

พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ วิจัยจึงได้ท าการค านวณ เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2560) และได้ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไมเ่กิน 5% ได้ขนาดกลุม่
ตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ิมเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
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วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะเจาะจง

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 5 สาขา ท่ีมียอดขายประกนัชีวิตสงูสดุในปี พ.ศ.2560 
จากทัง้หมด 58 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สาขาเดอะเซอร์เคิล(ราชพฤกษ์) สาขาเซ็นทรัล
ป่ินเกล้า สาขาบ๊ิกซีบางนา สาขาถนนจนัทน์ สาขาซีคอนบางแค (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน), 2560)   

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุม่
ตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอย่างจากเขตท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 สาขาละ 80 คน  

ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขัน้ท่ี 3 ซึ่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 
ตวัอย่าง 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นีค้ือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยั
สร้างขึน้เองจากการรวบรวมข้อมลูจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาประยุกต์ เป็น
ลกัษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก จ านวน 6 
ข้อ (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ โดยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question)  มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบ
ประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question)  มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบ
ประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนักงงาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ด้านการตดัสินใจ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถาม
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ปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลกัษณะค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณคา่ (Likert 
Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจ
ซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถแบ่งลกัษณะการเก็บข้อมลูในการศกึษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) 
ผู้ วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตวัอย่างซึ่งมีจ านวน 400 

ชุด และน าข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง มาศึกษาถึงการตอบสนองของผู้
ซือ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงานธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 

บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเตอร์เน็ต 
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษา รวมทั ง้ให้ผลการศกึษา
ครัง้นีไ้ด้รับประโยชน์สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 
การจัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
จากการท่ีได้น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อย

แล้วผู้ วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีตอบแล้วทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยผู้ วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามท่ีได้เก็บมาและแยกแบบสอบถามเพ่ือคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. การลงรหสั (Coding) โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์มาลงรหสั

ตามท่ีก าหมดไว้ในแบบสอบถามในแตล่ะสว่น 
3. การประมวลข้อมูล (Processing) โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามท่ีลงรหัส

เรียบร้อยมาบนัทึกและประมวลผลข้อมลู 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดงันี ้
1.1 วิ เ คราะ ห์ ข้อมูล  เ พ่ื อทราบลักษณะประชากรทั่ วไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ โดย
แจกแจงเป็นความถ่ี (Frequency) และแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคา่ร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัการตอบสนองของผู้ ซือ้ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต โดยน าคา่ท่ีได้มาหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบ่ีบงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงงาน
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ีบงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้วิธีทางสถิติ ดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t - test) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม ท่ี เ ป็นอิสระต่อกัน  เ พ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 

2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
มากกวา่ 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบ 
คสามแตกตา่งเปป็นรายคูท่ี่ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดย
ใช้การเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison)  ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูก่ลุม่ตวัอย่าง 

2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ท่ีเป็นอิสระตอ่
กัน โดยท่ีแต่ละตวัมีระดบัการวดัข้อมลูในระดบัอนัตรภาค (Interval Scale) ขึน้ไป เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเร่ือง การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนักงานธนาคารแลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดงันี ้
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณา 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ  

ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 และเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ตามล าดบั 

ด้านอายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ อาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และช่วงอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
35,001 – 45,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และมรีายได้เฉล่ียตอ่เดือน น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท/15,001 – 25,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตามล าดบั 

ด้านสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.00 และหม้าย แยกกนัอยู่/หย่าร้าง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ/อาชีพ
อิสระ และอ่ืนๆโปรดระบ ุพ่อบ้าน แมบ้่าน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับการตอบสนองของผู้ซือ้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ได้แก่ การเลือกผลิตภณัฑ์ 

การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา และการเลือกปริมาณ พบวา่ ผู้บริโภค มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองของผู้ ซือ้ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ 
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ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก รูปแบบประกนัชีวิตมีให้
เลือกหลากหลายตรงตามความต้องการ เช่น แบบสะสมทรัพย์ รายละเอียดในกรมธรรม์มีความ
ชดัเจน มีคา่เฉล่ียเท่ากนั 4.76 มีเง่ือนไขการจ่ายผลประโยชน์เหมาะสม กรมธรรม์ให้ผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่เมื่อเทียบกบัท่ีอ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.67 และ 4.64 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.42 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ธนาคารมีความทันสมยั น่าใช้บริการ ธนาคารมีความโดดเด่นด้าน
ภาพลกัษณ์ท่ีดี ธนาคารมีธุรกรรมหลากหลาย ครอบวงจร มีสาขาคลอบคลมุ  และช่ือเสียงและ
ความมัน่คงของธนาคาร ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 4.45 4.38 และ 4.37 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกผู้ขาย โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.86 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก พนกังานมีบคุลิกภาพท่ี
ดี น่าเช่ือถือ พนักงานมีความคุ้นเคยและรู้จกัลกูค้าเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 4.90 พนักงานมี
ความเอาใจใส่ พูดจาสภุาพ ขณะท่ีน าเสนอขายประกันชีวิต พนักงานแนะน าผลิตภณัฑ์ประกัน
ชีวิตอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย พนักงานมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 4.84 
และ 4.83 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกเวลา โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.23 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ซือ้เมื่อกรมธรรม์เล่มเดิมครบก าหนด ซือ้เมื่อต้องการสิทธิในการลดหย่อน
ภาษี ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 4.38 และซือ้
ประกนัชีวิตตอนโบนสัออก ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี คา่เฉล่ีย 3.91 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกปริมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.73 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ซือ้กรมธรรม์ให้ตนเอง และบุคคลในครอบครัว  ซือ้กรมธรรม์มากกว่า 1 
กรมธรรม์ แตแ่ยกแบบประกนัท่ีชดัเจน เช่น แบบสขุภาพ กบั แบบออมทรัพย์ และซือ้กรมธรรม์เล่ม
เดียวและตรงตามความต้องการมากท่ีสดุ ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.84 4.82 และ 4.53 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก่ ด้านความคิดเห็น 

ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม พบวา่ ผู้บริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ 

ด้านกิจกรรม  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.41 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า  ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงการดแูลใส่ใจตวัเองและสขุภาพ ท่านชอบ
เล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็นประจ าสม ่าเสมอ และท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ เช่น 
การว่ิง  ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.57 4.37 และ 4.29 
ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.83 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ท่านสนใจนวตักรรมใหม่ๆ ของประกนัชีวิต เช่น ประกันชีวิตควบการลงทนุ
ท่านให้ความสนใจโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร  และท่านสนใจ
และติดตามขา่วสารเก่ียวกบัประกนัชีวิตเป็นประจ า ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดมีาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.88 4.86 และ 4.76 ตามล าดบั 

ด้านความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.87 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ค าแนะน าท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการท า
ประกันชีวิตให้ประชาชนรับทราบ ท่านคิดว่าควรปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความส าคญัของการท า
ประกันชีวิต และท่านคิดว่าการท าประกนัชีวิตสามารถท าได้ทกุเพศทุกวยั ผู้บริโภคมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.92 4.86 และ 4.84 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่าน
ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมากมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.84 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตเพราะเห็นถึงความส าคญัในการท า
ประกันชีวิต ท่านจะแนะน าให้บุคคลรอบข้างซือ้ประกันชีวิต ท่านตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตเพราะ
แบบประกันหลากหลายตรงตามความต้องการ ท่านตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตเพราะไว้วางใจใน
ธนาคารฯ  และท่านตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะรู้สึกดีตอ่การให้บริการของพนกังานธนาคารฯ   
ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 4.92 4.90 4.83 และ 
4.62 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน ในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อยได้ ดังนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) แตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 
พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)  แตกต่างกัน ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่ง
กัน มีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)  
แตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด
(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) แตกตา่ง
กนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ท่ี
แตกต่างกัน  พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)  แตกต่างกัน ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การตอบสนองของผู้ซือ้ ประกอบด้วย การเลือก
ผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัมีความสมัพนัธ์กับ
การตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเลือกผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.2 การเลือกตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัมีความสมัพันธ์กับ
การตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเลือกตราสินค้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 การเลือกผู้ขาย มีความสมัพนัธ์กบัมีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเลือกผู้ขายโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.4 การเลือกเวลา มีความสมัพันธ์กบัมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การเลือกเวลาโดยรวม ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานท่ี 2.5 การเลือกปริมาณ มีความสมัพันธ์กับมีความสมัพันธ์กับ
การตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การเลือกปริมาณโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 
ด้านความสนใจ  ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่าน
ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เ ฮ้า ส์ จ า กัด(มหาชน)  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1 ด้านกิจกรรม มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านกิจกรรมโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่าน
ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 3.2 ด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสนใจโดยรวม มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 3.3 ด้านความคิดเห็น ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนั
ชี วิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ้าส์  จ ากัด(มหาชน)  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้านความคิดเห็นโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิต
ผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 
การอภปิรายผลการวจิัย 

จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลมาอภิปรายได้ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มี
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การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 
ท่ีแตกต่างกัน 

เพศ ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ท่ีไม่แตกต่างกัน โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย แต่เน่ืองจากการซือ้ประกันชีวิตสามารถซือ้ได้ทกุเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศ
ชาย ต่างก็ให้ความสนใจในการท าประกันชีวิต เพราะทุกคนมีโอกาสในการเจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บ หรือต้องการเก็บเงินออมในลกัษณะรูปแบบประกันชีวิตไว้เพ่ืออนาคต ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของอาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และ
แนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นทางช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิต ไมแ่ตกตา่งกนั 

อายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 30 - 39 ปี มีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีความมัน่คง
ทางด้านการงาน การเงิน มีรายได้ท่ีแน่นอน ต้องการความมัน่คงในชีวิต มีการวางแผนการออมเงิน 
และการดแูลรักษาสขุภาพตวัเองในยามเจ็บป่วยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวรรณิศา 
หมานมานะ (2558) ได้ศึกษาถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์และส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตแบบสะทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) 
พบว่า ช่วงอายุเป็นปัจจัยท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรมท่ีสง่ผลตอ่
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) มากท่ีสดุ เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี เป็น
บคุคลท่ีมีการศกึษาในระดบักลางๆ เพ่ิงเร่ิมต้นท างาน ต้องการเก็บเงิน และต้องการมีความมัน่คง
ในชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการท าประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประดิษฐ์เพชร แซ่ตัง้ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
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ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ท่ี แตกตา่งกนั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากดั(มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีน้อยกว่าหรือ
เทียบเท่า 15,00 บาท มีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ ากดั(มหาชน) มากท่ีสดุ เน่ืองจากเร่ิมมีการเก็บออมเงิน ภาระหนีน้้อย เป็นการสร้างหลกัประกัน
ให้ตวัเองในกรณีเจ็บป่วย หรือเป็นหลกัประกันให้ครอบครัวในอนาคต อีกทัง้เบีย้ประกันชีวิตใน
ปัจจุบัน ก็ไม่ได้สงูมาก สามารถเลือกความคุ้มครอง การช าระเบีย้ประกนัได้เอง ซึ่งมีทัง้รายเดือน 
ราย3เดือน ราย6เดือน รายปี ตามความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ
จรัสลกัษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกันภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ เน่ืองจากรายได้เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการเลือก
ซือ้ประกนั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสงูก็จะมีก าลงัซือ้กรมธรรม์ท่ีคุ้มครองภยัได้ครอบคลมุ
และมีทนุประกนัท่ีสงูกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีต ่ากวา่ 

สถานภาพสมรส ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด มีการ
ตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)  มากท่ีสดุ 
เน่ืองจากกลุ่มคนโสดต้องการสร้างความมัน่คงในชีวิตให้กบัตนเอง และมีอิสรภาพทางความคิด
มากกวา่คนท่ีแตง่งานแล้ว สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นวพร จริ
ยะนันตกุล (2557) ได้ศึกษาถึง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ท่ีมี
ความสัมพัน ธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ ซือ้ประกัน ชี วิตของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกแบบประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัตนเองและครอบครัว และผู้บริโภคเองท่ี
มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ 

อาชีพ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจซือ้ประกัน
ชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) มากท่ีสดุ เน่ืองจากอาชีพนีม้ี
รายได้ท่ีแน่นอนในแต่ละเดือน จึงท าให้ต้องการหาความมั่นคงในอนาคตจึงเป็นเหตผุลในการ
ตัดสินใจซือ้ประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนท่ีได้รับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรทิพย์ ทองค า (2559) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจท าประกนัชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การตอบสนองของผู้ซือ้ ประกอบด้วย การเลือกผลิตภัณฑ์ 
การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลา การเลือกปริมาณ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ 
ถ้าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักับการเลือกผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึน้ จะท าให้การ
ตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัปานกลาง  

ด้านการเลือกตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่น
ทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือ 
ถ้าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักับการเลือกตราสินค้า เพ่ิมขึน้ จะท าให้การ
ตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 

ด้านการเลือกผู้ขาย มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสงูมาก กลา่วคือ ถ้า
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการเลือกผู้ขาย เพ่ิมขึน้ จะท าให้การตดัสินใจ
ซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) เพ่ิมขึน้ในระดบัสงู 

ด้านการเลือกเวลา มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้า
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการเลือกเวลา เพ่ิมขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้
ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

ด้านการเลือกปริมาณ ความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผา่นทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ 
ถ้าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักับการเลือกปริมาณ เพ่ิมขึน้ จะท าให้การ
ตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัปานกลาง  

การตอบสนองของผู้ ซือ้ มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจบุนั
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซือ้ประกนัชีวิตมากขึน้ เพ่ือตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของ
ตนเองมากท่ีสุด เน่ืองจากซือ้ประกันชีวิตเป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 
ภาพลกัษณ์ ความไว้วางใจในธนาคารและพนกังานท่ีน าเสนอ  ในการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของอดุลย์ จาตรุงคกุล (2550) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ ปฏิกิริยาของ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้รับสินค้า การซือ้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ ท่ีท าให้ลกูค้า
พึงพอใจ รวมทัง้กระบวนการตา่งๆของการตดัสินใจ 

สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ  ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านกิจกรรม มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทางพนกังาน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้า
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัด้านกิจกรรม เพ่ิมขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้
ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)  เพ่ิมขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

ด้านความสนใจ  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้า
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัด้านความสนใจ เพ่ิมขึน้ จะท าให้การตดัสินใจ
ซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) เพ่ิมขึน้ในระดบัสงู 

ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้า
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัด้านความคิดเหน็ เพ่ิมขึน้ จะท าให้การตดัสินใจ
ซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) เพ่ิมขึน้ในระดบัสงู 

รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบ
การด าเนินชีวิตในปัจจบุนั ผู้บริโภคให้ความสนใจเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ๆ  ต้องการบริโภคในสิ่งท่ี
เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เพ่ือให้การใช้ชีวิตในง่ายย่ิงขึน้ เช่น การท าประกัน
ชีวิตก็เป็นการวางแผนทางการเงินในอนาคตระยะยาว ท าให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิต
ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรม ความ
สนใจ ความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552)  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิตของมนษุย์ โดยแสดงออกในรูปแบบ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น ซึ่งรูปแบบการด ารงชีวิตขึน้อยู่กบัวฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคมและกลุม่อาชีพของแต่
ละบคุคล โดยนกัการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ของบคุคลขึน้อยู่กบัคา่นิยมและรูปแบบของ
การด าเนินชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจิยั 

จากผลการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท สถานภาพโสด และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภคกลุม่นี ้มีการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาก
ท่ีสดุ 
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2. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกผู้ขาย ธนาคารควรจดัให้มีการอบรมความรู้
แก่พนักงาน พัฒนาทักษะทางด้านการบริการพนักงานต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน มี
จรรยาบรรณในการให้บริการ ในส่วนของทางด้านการขายของพนักงานโดยจะต้องไม่มุ่งเน้น
ทางด้านการขายท่ีมากเกินไป แต่ต้องให้ความส าคญักับความต้องการของผู้บริโภค โดยการให้
ข้อมลูท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน เพ่ือเป็นการให้ความเช่ือมัน่กบัผู้บริโภค รวมไปถึงการบริการ
หลงัการขายท่ีดี 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรพัฒนารูปแบบ
ประกันชีวิตใหม่ๆ ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกบัเฉพาะ
ลกูค้าแตล่ะรายมากย่ิงขึน้ และพฒันาปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากแบบประกนัเดิมๆและคู่แข่ง 
กรมธรรม์สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีการแจกแจงรายละเอียดแบบประกนัอย่างชดัเจน เข้าใจง่าย ไม่
ซบัซ้อน 

4. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกปริมาณ ธนาคารควรแนะน าผลิตภณัฑ์
ประกันชีวิต ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของลูกค้า เช่น ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 
ประกนัสขุภาพ หรือประกนัอบุตัิเหต ุเพ่ือให้ลกูให้มีจ านวนกรมธรรม์หลากหลายและเหมาะสม   

5. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกเวลา ธนาคารควรจดัให้ความรู้ความเข้าใจ 
และสง่เสริมการขาย ในช่วงเวลาท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ประกนั เพ่ือให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้ได้
ง่ายมากย่ิงขึน้ เช่น ช่วงปลายปีท่ีต้องการซือ้ประกนัเพ่ือน าไปลดหย่อนภาษี  

6. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ด้านการเลือกตราสินค้า ธนาคารควรเน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้โดดเด่นเป็นท่ีจดจ าส าหรับผู้บริโภคมากขึน้  ให้มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ิมขึน้ในทกุๆปี เน่ืองจากธนาคารมีการท าธรุกรรมทางเงินท่ีไมห่ลากหลาย มีสาขา
ท่ีน้อย ควรเพ่ิมช่องทางการติดตอ่ให้กบัผู้บริโภคในวงกว้างเพ่ือให้เข้าถึงธนาคารได้ง่ายขึน้  

7. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ธนาคารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การท าประกนัชีวิต ควรส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในการท าประกนัชีวิต วา่ผู้บริโภคมีความรู้
ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และน ามาปรับปรุง บริการ เน้นย า้การให้ความรู้ความเข้าใจ 
ค าแนะน าท่ีถกูต้องให้กบัผู้บริโภคให้รับทราบ และปลกุฝังให้เห็นถึงการท าประกนัชีวิต  

8. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ ธนาคารควรให้ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ
กับผู้บริโภคอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคทันต่อข่าวสารและเหตุการณ์ เน่ืองจากปัจจุบันมี
นวตักรรมใหม่ๆของการท าประกันชีวิต เช่น ประกันควบการลงทุน ท าให้สามารถวางแผนทาง
การเงินให้ผู้บริโภคได้ครบวงจร 
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9. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ธนาคารควรจดักิจกรรมให้ผู้บริโภค เช่น เดิน 
ว่ิง เน่ืองจากปัจจบุนัผู้บริโภคหนัมาดแูล ใส่ใจในสขุภาพของตวัเองมากย่ิงขึน้ และประชาสมัพนัธ์
ให้ผู้บริโภคเห็นถึงการดแูลตวัเองกบัการท าประกนัชัวิต ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมแต่ละกิจกรรมของ
ผู้บริโภค เช่น ถ้าผู้บริโภคมีร่างการแข็งแรง ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ สามารถน ามาเป็น
สว่นลดในการช าระคา่เบีย้ได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้ได้มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภค ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมลู
มาวิเคราะห์ ปรับปรุงพฒันา และวางแผนกลยทุธ์ตา่งๆให้สอดคล้องกบัความต้องการมากย่ิงขึน้ 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนกังานธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กบัธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือหา
ข้อแตกตา่งในด้านตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินถึงความสามารถในการแข่งขนัและ
ปรับปรุงการเสนอขายประกนัชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิต เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพ แล้วน ามาปรับปรุงการเสนอขายประกนัชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จ ากัด(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการศึกษาของนิสิต
ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ือง “การตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ค าตอบของท่านจะมีคณุค่าส าหรับงานวิจยั โดยข้อมลูของท่านจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านัน้  ผู้ จัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความกรุณาและความพยายามสละเวลาอันมีค่า
ของท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1:  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2:  ข้อมลูการตอบสนองของผู้ ซือ้ 

สว่นท่ี 3:  ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

สว่นท่ี 4:  ข้อมลูการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผา่นทางพนกังานธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั

(มหาชน)  
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ส่วนท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง (  ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัข้อมลูสว่นตวัของท่าน  

1. เพศ 

(  ) ชาย (  ) หญิง 

2. อาย ุ

(  ) 20 - 29 ปี (  ) 30 - 39 ปี 

(  ) 40 - 49 ปี (  ) 50 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

(  ) ต ่ากวา่ ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

(  ) น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (  ) 15,001 – 25,000 บาท 

(  ) 25,001 – 35,000 บาท (  ) 35,001 – 45,000 บาท 

(  ) 45,001 บาทขึน้ไป 

5. สถานภาพสมรส 

(  ) โสด 

(  ) สมรส / อยู่ด้วยกนั 

(  ) หม้าย แยกกนัอยู่ / หย่าร้าง 

6. อาชีพ 

(  ) พนกังานบริษัทเอกชน (  ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

(  ) ประกอบธรุกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ (  ) อาชีพอิสระ 

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ........................................... 
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ส่วนท่ี 2:      แบบสอบถามเก่ียวกับการตอบสนองของผู้ซือ้ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึ่งข้อเท่านัน้ ลงในช่องระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรง ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ข้อ การตอบสนองของผู้ซือ้ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

การเลือกผลิตภณัฑ์ 

1. รูปแบบประกนัชีวิตมใีห้เลือกหลากหลายตรง
ตามความต้องการ เชน่ แบบสะสมทรัพย์ 

     

2. รายละเอียดในกรมธรรม์มคีวามชดัเจน      
3. กรมธรรม์ให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่เมื่อเทียบกบั

ท่ีอ่ืน 
     

4. มีเง่ือนไขการจ่ายผลประโยชน์เหมาะสม      

การเลือกตราสินค้า 

1. ช่ือเสียงและความมัน่คงของธนาคาร      
2. ธนาคารมีความโดดเดน่ด้านภาพลกัษณ์ท่ีด ี      
3. ธนาคารมีความทนัสมยั น่าใช้บริการ      
4. ธนาคารมีธุรกรรมท่ีหลากหลาย ครบวงจร มี

สาขาคลอบคลมุ 
     

การเลือกผู้ขาย 

1. พนกังานแนะน าผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตอย่าง
ละเอียดและเข้าใจง่าย 

     

2. พนกังานมบีคุลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ      
3. พนกังานมคีวามเอาใจใส ่พดูจาสภุาพ ขณะท่ี

น าเสนอขายประกนัชีวิต 
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ข้อ การตอบสนองของผู้ซือ้ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

4. พนกังานมกีารให้บริการท่ีรวดเร็ว      

5. พนกังานมคีวามคุ้นเคยและรู้จกัลกูค้าเป็น
อย่างดี 

     

ข้อ การตอบสนองของผู้ ซือ้ 

 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย เฉยๆ ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การเลือกเวลาการซือ้ 
1. ซือ้ประกนัชีวิตตอนโบนสัออก      

2. ซือ้เมื่อต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษี      
3. ซือ้เมื่อกรมธรรม์เลม่เดิมครบก าหนด      

การเลือกปริมาณในการซือ้ 

1. ซือ้กรมธรรม์เลม่เดียวและตรงตามความ
ต้องการมากท่ีสดุ  

     

2. ซือ้กรมธรรม์มากกวา่ 1 กรมธรรม์ แตแ่ยก
แบบประกนัท่ีชดัเจน เชน่ แบบสขุภาพ กบั 
แบบออมทรัพย์ 

     

3. ซือ้กรมธรรม์ให้ตนเอง และบคุคลใน
ครอบครัว 
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ส่วนท่ี 3:       แบบสอบถามเก่ียวรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึ่งข้อเท่านัน้ ลงในช่องระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรง ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวติ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านชอบท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงการดูแลใส่ใจ
ตวัเองและสขุภาพ 

     

2. ท่านชอบเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

     

3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ เชน่ การ
ว่ิง 

     

ด้านความสนใจ 

1. ท่านสนใจและติดตามข่าวสารเก่ียวกับประกัน
ชีวิตเป็นประจ า 

     

2. ท่านสนใจนวัตกรรมใหม่ๆของประกันชีวิต เช่น 
ประกนัชีวิตควบการลงทนุ 

     

3. ท่านให้ความสนใจโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
วางแผนทางการเงินแบบครบวงจร 

     

ด้านความคิดเห็น 

1. ท่านคิดว่าควรปลกูฝังให้ทุกคนเห็นความส าคญั
ของการท าประกนัชีวิต 
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ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวติ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ท่านคิดว่าการท าประกันชีวิตสามารถท าได้ทุก
เพศทกุวยั 

     

3. ท่านคิดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ค าแนะน า
ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตให้ประชาชน
รับทราบ 
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ส่วนท่ี 4: ข้อมูลการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติผ่านทางพนักงานธนาคารแลนด์แอนด์
เฮ้าส์จ ากัด(มหาชน) 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมายเพียงหนึ่งข้อเท่านัน้ ลงในช่องระดบัเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีตรง ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ข้อ การตัดสินใจซือ้ 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

เฉยๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการตดัสินใจซือ้ 

1. ท่านตดัสนิใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะไว้วางใจ
ในธนาคารฯ 

     

2. ท่านตดัสนิใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะเห็นถึง
ความส าคญัในการท าประกนัชีวิต 

     

3. ท่านตดัสนิใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะรู้สกึดตีอ่
การให้บริการของพนกังานธนาคารฯ 

     

4. ท่านตดัสนิใจซือ้ประกนัชีวิตเพราะแบบ
ประกนัหลากหลายตรงตามความต้องการ 

     

5. ท่านจะแนะน าให้บคุคลรอบข้างซือ้ประกนั
ชีวิต 
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