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บทคัดย่อ 
        การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซ้ือ และปัจจยัการตลาด บริการ 7P ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการเลือกซ้ือท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการตลาด
บริการ 7P ท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเพ่ือนาไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จานวน 400 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการรายงานผล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ที ( T-test)กรณีการเปรียบเทียบของกลุ่มสองกลุ่มท่ีอิสระต่อกนัและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาง เดียว ( One-way ANOVA ) หรือ F-test เม่ือพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ 
เซฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
        ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ จานวนบุตร และ
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซอ้ประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ใน เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่าง
กนัส่วนปัจจยัการเลือกซ้ือมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือต่อการตดัสินใจ ซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจยัการตลาดบริการ ท่ีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา   

         ในการดาํรงชีวติของมนุษยทุ์กคน ยอ่มตงัอยูบ่นพืนฐานของความไม่แน่นอนและความเสียง ซึงเป็น
สิงทีไม่สามารถคาดเดาไดเ้ช่น อุบติัเหตุการเจบ็ป่วย ภยัธรรมชาติการเปลียนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม เป็นตน้ โดยเฉพาะในปัจจุบนั มนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหาการเปลียนแปลงของ สภาพภูมิอากาศและ
สิงแวดลอ้ม มีการคน้พบโรคซึงอุบติัขึนใหม่อยูเ่สมอๆ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านีเมือเกิดขึนแลว้ยอ่มสร้างความ
เสียหายต่อตนเอง บุคคลอืนทีเกียวขอ้งสังคมและประเทศชาติการทีครอบครัวสูญเสียรายไดอ้นัเนืองมาจาก
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ ทุพพลภาพหรือเป็นผูสู้งอายุ ยอ่มส่งผลกระทบต่อครอบครัวทีตอ้งแบก
รับภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ ทียงัคงมีอยู ่

         การทาํประกนัชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึง ทีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมือเกิดเหตุการณ์ไม่ คาด
ฝันดงักล่าวขา้งตน้ เนืองจากการประกนัชีวิต เป็นการประกนัภยัโดยวธีิการร่วมกนัเฉลียภยั อนั เนืองมาจาก
การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยจะมีเงิน กอ้นหนึง เพือชดเชย
การสูญเสียรายได ้และลดภาระแก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนีการท า ประกนัชีวติยงัมีประโยชน์ในการ
สร้างหลกัประกนัทางการเงินใหก้บัตนเอง และครอบครัว (สานกังาน เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
อา้งใน กิตติพงษป์าลี, 2550) 

         นอกจากนีสมาคมประกนัชีวิตไทยยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการทาํประกนัชีวติทางดา้น ธุรกิจ 
เนืองจากในการดาํเนินธุรกิจ ยอ่มมีบุคคลทีสาํคญัต่อธุรกิจ ถา้หากสูญเสียบุคคลเหล่านีไปแลว้ก็ จะทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อธุรกิจไดก้ารทาํประกนัชีวติบุคคลสาํคญัดงักล่าว จะเป็นการชดเชย การ สูญเสียทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจ หากตอ้งสูญเสียบุคคลดงักล่าวไป โดยใหธุ้รกิจนนัเป็นผูเ้อาประกนั ชีวติและเป็นผูรั้บ
ประโยชน์ 
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         ดงันนัธุรกิจประเภทประกนัชีวติจึงมีบทบาทต่อสังคมมนุษย ์เนืองจากธุรกิจประเภทนีไดมี้ การจูง
ใจใหม้นุษยเ์ล็งเห็นความสาํคญัหากเจบ็ป่าย และจาํเป็นตอ้งเขา้รักษาตวัทีโรงพยาบาลของ รัฐบาลทีอาจจะ
ดูแลไม่ทวัถึง และไม่ดีพอ แต่ถา้หากตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซึงจาํเป็นตอ้ง ใชย้ารักษาโรค และ
ค่ารักษาพยาบาลทีสูงกวา่แต่ผูที้รายไดน้อ้ยอาจจะไม่สามารถทีจะเขา้รักษาตวัใน โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจ
ประเภทนีจึงพยายามสร้างความเชือมนัวา่มนุษยทุ์กคนทีทาํประกนัชีวติไว ้กบั บริษทัประกนัชีวติ สามารถที
จะเขา้รับการรักษาพยาบาล ตลอดจนมียารักษาโรคทีดีพอเมือยา รักษาโรคเป็นปัจจยัทีทาํใหก้ารดาํรงชีวติ
ของมนุษย ์จึงทาํใหเ้กิดธุรกิจทีสานต่อระหวา่งการรักษาพยาบาลเพือทาํใหม้นุษยด์าํรงชีวติต่อไปไดใ้น
รูปแบบประกนัชีวติทีเกิดขึนจึงทาํใหเ้กิดธุรกิจ ประกนัชีวิต ซึงมีบริษทัประกนัชีวิตหลายแห่งเขา้มาดาํเนิน
กิจการ และ แข่งขนัเป็นจาํนวนมากเพือใหป้ระชาชนซึงเป็นผูบ้ริโภคเลือกซือ แต่ในอดีตการประกนัชีวติ
เป็นเรืองทีไกลตวัสาํหรับผูบ้ริโภคเพราะ ส่วนใหญ่คิดวา่เป็นเรืองไม่จาํเป็นรวมถึงเป็นการสินเปลืองเงินทอง 
เพราะจะตอ้งมีการจ่ายค่าเบีย ประกนั และยงัมองไม่เห็นถึงประโยชน์อนัแทจ้ริง การขายประกนัของบริษทั
ต่างๆจึงมีการขายประกนั ผา่นตวัแทนประกนัซึงบริษทัจะตอ้งมีการสอบเพือออกใบอนุญาตใหก้บัตวัแทน 
โดยจะอธิบายถึง เงือนไขและประโยชน์ของกรมธรรมว์า่จะไดสิ้ทธิประโยชน์อะไรบา้ง โดยในบางครังมี
ความตอ้งการ ขายมากเกินไป หรือ ยงัขาดทกัษะ หรือประสบการณ์ในการจูงใจผูบ้ริโภคไม่เพียงพอ ทาํให้
อาจจะ เกิดการต่อตา้น ประกอบกบัการทีบริษทัยงัไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดว้า่ตอ้งการ 

อะไร และไดรั้บอะไรจากการทาํประกนัชีวิตทาํใหบ้ริษทัประกนัชีวติต่างๆในช่วงนีประสบกบัปัญหาใน 

การทาํเป้าหมายจึงตอ้งหากลยทุธ์ต่างๆ เพือจูงใจใหลู้กคา้หนัมาสนใจมากขึน 

         บริษทัประกนัชีวิตทุกแห่งจึงมีการแข่งขนัในเชิงกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดโดยเสนอรูปแบบ และ
วธีิการในการเลือกซือประกนัชีวติทงัในดา้นการชาํระเบียประกนัชีวติรายปี รายเดือน หรือเป็น ลกัษณะของ
การชาํระดว้ยบตัรเครดิตรวมถึงจ่ายคืนเมือครบกาํหนดเป็นลกัษณะของการออมทรัพยที์ จะคุม้ครองซึงมีทงั
คุม้ครองชีวิต โรคร้าย และอุบติัเหตุ และฉุกเฉินต่างๆ ทีไม่คาดคิดโดยนาํเสนอผา่น สือต่างๆ เพือสร้าง
แรงจูงใจ และดึงดูดประชาชนซึงเป็นผูบ้ริโภคใหส้นใจในรูปแบบการประกนัชีวิต ของแต่บริษทัในการ
เลือกซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิตทีให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ ผูบ้ริโภค และเมือทาํสัญญา
ประกนัชีวติไวก้บับริษทัประกนัชีวติแห่งใดแห่งหนึงทีตน เชือถือ การ ประกนัชีวิตจึงเป็นส่วนหนึงทีช่วย
แบ่งเบาค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคใหเ้หตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆทีไม่คาดคิด เช่น การเจบ็ป่วย หรือการเกิดอุบติัเหตุ
ต่างๆถา้ผูบ้ริโภคทาํประกนัชีวติไวก้บับริษทัทีหนึงก็จะไม่ตอ้ง เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเองแค่ทาง
บริษทันนัๆจะตอ้งรับผดิชอบเรืองค่าใชจ่้ายทงัหมดตาม เขือนไขทีตกลงกนัไวต้ามสัญญาในกรมธรรมซึ์ง
บางครังค่าใชจ่้ายในการนอนโรงพยาบาลค่อนขา้งสูง การทาํประกนัจึงช่วยแบ่งเบาภาระตรงนีไดม้าก 
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 แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่ไดท้าํประกนัชีวติก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ทงัหมดเอง โดยสรุปแลว้การท าประกนัชีวติเป็นการ
ฝากเงินในรูปแบบหนึงทีสามารถทีจะช่วยรักษา เงินเราไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน    

         ดงันนั การเติบโตของบริษทัจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหลู้กคา้เชือมนัไดว้า่ บริษทัมีชือเสียงมี ความ
มงัคง มีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน และมนัใจไดว้า่เงินฝากอยูใ่นทีทีปลอดภยั โดยมีผลการ ดาํเนินงานครึง
ปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ไดแ้ก่ 

- มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตเพิมขึนร้อยละ 23 หรือคิดเป็นมูลค่า 792 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

- เบียประกนัภยัรับปีแรกเพิมขึนร้อยละ 11 หรือคิดเป็นมูลค่า 1,690 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 - อตัรากาํไรของมูลค่าธุรกิจใหม่เพิมขึน 4.6 ต่อจุด ไปอยูที่ร้อยละ 46.2  

- มูลค่าของบริษทัประกนัชีวิตมีอตัราการเติบโตร้อยละ 11 โดยมีผลกาํไรการดาํเนินงาน เพิมขึน  

   2,119 ลา้นเหรียญสหรัฐ 3  

- มูลค่าหุน้ของบริษทัประกนัชีวติเพิมขึน 2,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 36,900 ลา้นเหรียญ สหรัฐ  

   หรือเพิมขึนร้อยละ 6 จากครึงปีแรกก่อนหนา้นนั 

           ทงันี ผูที้ทาํวจิยัจึงทาํการศึกษาเพือใหฝ่้ายทีเกียวขอ้งของบริษทั AIA จาํกดั มีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเทศไทย และนาํผลทีได ้ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการขาย พร้อมทงัจดั อบรม
เทคนิคการขายใหก้บัพลงัตวัแทนทุกท่าน เพือใหมี้ความรู้ ความสามารถและแขง็แกร่งเหนือ คู่แข่ง เพือทีจะ
สามารถเพิมยอดขายใหก้บับริษทั และยงัคงความเป็นผูน้าํการตลาดดา้นประกนัชีวิต ต่อไป 

         ดงันนั ในการคน้ควา้เพือทราบถึงปัจจยัการเลือกซือประกนัชีวติของผูบ้ริโภค เพือทราบถึง ขอ้มูล
ต่างๆในการหารูปแบบทีเหมาะสมและช่วยในเรืองของกลุยทุธ์การตลาดบริการต่างๆใหก้บั บริษทั เพือสร้าง
ความพึงพอใจและใหผู้บ้ริโภคไดรั้บผลประโยชน์ทีสูงสุดในการซือประกนัชีวิตอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

         การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการกาํหนดวตัถุประสงคด์งันี 

        . .  เพือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลทีมีต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ             

    iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ 

        1.2.2  เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการเลือกซือทีมีต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่น ระบบ          

                 iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ 

        1.2.3  เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่น    

                 ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 

       การกาํหนดขอบเขตของการวจิยันีจะอธิบายในประเด็นหวัขอ้ดงันี 

1.3.1 ประเภทและรูปแบบวธีิการวจิยั 

งานวจิยัชินนีเป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ทีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-

ended Questionnaire) ทีประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ขอ้มูล การตลาดบริการ 7P 

และขอ้มูลการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ในเขตกรุงเทพฯ เป็นเครืองมือในการ เก็บขอ้มูล 

1.3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีจะเป็นพนกังานปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร
โดยเนืองจากกลุ่มประชากรมีไม่จาํกดัจาํนวน ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางการ
คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ทีระดบัความเชือมนั 95% ระดบั ความคลาดเคลือน +- 5% 

ซึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยจะทาํการสุ่มกลุ่ม ตวัอยา่งในวนัที 8 เมษายน พ.ศ.2559 

จาํนวน 400 คน 
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1.3.3 ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทีใชใ้นการวจิยั  

  การกาํหนดตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัจะกาํหนดตวัแปร 2 ลกัษณะ ดงันี 

           1) ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ จาํนวนบุตร 

(2) ปัจจยัการเลือกซือ  

(3) ปัจจยัการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานทีดา้นการส่งเสริมการ        
ขาย  ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นกระบวนการจดัการ 

         2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซือประกนัชีวติ 

1.3.4 การกาํหนดกรอบแนวคิดวจิยั 

         จากการกาํหนดตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั ซึงประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระจาํนวน 3 กลุ่มโดย กลุ่ม
แรก คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้จาํนวนบุตร อาชีพ กลุ่มทีสอง 
คือ ปัจจยัการเลือกซือ กลุ่มทีสามคือ ปัจจยัการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้น กระบวนการจดัการ และกลุ่มตวัแปร
ตามจาํนวน 1 กลุ่ม คือ ปัจจยัการตดัสินใจซือ 

        ทงันีจะทาํการทดสอบในลกัษณะตวัแปรเดียว (Univariate Analysis) ของตวัแปรอิสระทีมี ต่อตวัแปร
ตามเป็นรายตวัแปร โดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดการวจิยั ดงันี 
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ภาพที 1.1: กรอบแนวคิดการวจิยั  

     ตัวแปรอสิระ                                                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

ตวัแปรดา้นการเลือกซือ 

 1. ผูบ้ริโภคซืออะไร (What)  

2. ทาํไมจึงซือ (Why)  

3. ซือเมือใด (When)  

4. รู้จกัจากทีไหน (Where) 

 5. ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Whom)  

6. ตดัสินใจซือ (How) 

ตวัแปรดา้นการตลาดบริการ 

1. ดา้นสินคา้          
 2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานที         
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 5. ดา้นความรู้ความสามารถ 

 6. ดา้นสิงแวดลอ้ม  

7. ดา้นกระบวนการจดัการ 

ตวัแปรดา้นปัจจยัการตดัสินใจซือ

ตวัแปรดา้นขอ้มูลส่วนบุคล 

1. เพศ               2. อาย ุ 

3. สถานภาพ    4. ระดบัการศึกษา 
 5. อาชีพ           6. รายได ้ 

7. จาํนวนบุตร 
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         จากกรอบแนวคิดการวจิยัสามารถอธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ตวัแปรดา้นการ เลือก
ซือ และตวัแปรดา้นการตลาดบริการ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวจิยัเพือใหท้ราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัพฤติกรรม และปัจจยัการตลาด
บริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต กรุงเทพมหานคร หรือไม่ 

1.4 สมมติฐานการวจิัยและวธิีการทางสถิติ 

        1.4.1 สมมติฐานการวจิยั การวจิยัเรืองการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยั       

                 การตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต   

                 กรุงเทพฯ  มีการกาํหนดสมมติฐาน ดงันี 

1.) ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซือ ประกนัชีวิต AIA ผา่น   
ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ 

2.) อิทธิพลปัจจยัดา้นการเลือกซือทีแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ 
iPos+ในเขตกรุงเทพฯ    

3.) อิทธิพลปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซือประกนั ชีวิต AIA ผา่น
ระบบ    
iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ การทดสอบสมมติฐานทงั 3 ขอ้จะทาํการทดสอบทีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.05 

        1.4.2  การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึงไดแ้ก่ ค่า ร้อยละ (Percentage)  

                   ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

        1.4.3 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึงไดแ้ก่การ  

                  วเิคราะห์สมมติฐานทงั 2ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติการวจิยั ดงันี 

       1) สมมติฐานขอ้ที 1 จะใชส้ถิติเปรียบเทียบค่าเฉลีย t-test กรณีของการ เปรียบเทียบของ
สองกลุ่มทีเป็นอิสระต่อกนัและทดสอบความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA หรือ f-test เมือ
พบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

       2) สมมติฐานขอ้ที 2 และขอ้ที 3 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดว้ยวธีิ
วเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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1.5 นิยามคาํศัพท์ 

นิยามคาํศพัทส์าํหรับงานวจิยัมีดงันี 

          1.5.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา  

                   อาชีพ รายได ้และจาํนวนบุตร เป็นตน้ 

          1.5.2 ปัจจยัการเลือกซือ หมายถึง การทีบุคคลใดบุคคลหนึงทีเคยซือประกนัชีวิต ผา่นระบบ iPos+  

                   กระทาํการเลือกซือแบบประกนัทีตนเองสนใจในเขตกรุงเทพมหานคร 

          1.5.3 ปัจจยัการตลาดบริการ หมายถึง การตลาด 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้น 

                    สถานที ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นกระบวน    

                    การจดัการ ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือประชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

          1.5.4 ปัจจยัการตดัสินใจซือ หมายถึง เป้าประสงคอ์ยา่งหนึงของทุกสินคา้และบริการก็คือ การทาํให้ 

                    ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือสินคา้ หรือใชบ้ริการนนัๆ แบ่งเป็น 5 ขนัตอน ดงันี ความจาํเป็น ขอ้มูล    

                   ตวัเลือก ตดัสินใจซือ และพฤติกรรมหลงัการซือ                         

          1.5.5 ระบบ iPos+ หมายถึง ระบบทีออกมาใหม่ ทีช่วยในการขายประกนัของตวัแทนใหง่้ายขึน ดว้ย
การโหลดแอปง่ายๆ ก็สามรถพร้อมใชง้าน ไม่วา่จะอธิบายแบบประกนั เบียตกเท่าไรยงัไง ก็ สามารถเอาให้
ลูกคา้ดูไดเ้ลย หรือจะส่งผา่นระบบเอ็นเตอร์เน็ตใหลู้กคา้ดูก็สามารถทาํได ้ถา้เกิดลูกคา้ สนใจทาํเสยก็สามรถ
ส่งผา่นระบบออนไลน์ และเขา้บริษทัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

1.6 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บสําหรับงานวิจยันีอธิบายไดด้งันี 

 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายทีเกียวขอ้ง ดงันีบริษทั AIA ทงัฝ่ายบริหาร ฝ่าบอบรม ตวัแทน 
และฝ่ายทีเกียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลและผลทีไดจ้ากการวิจยัครังนีไปพฒันากลยทุธ์บริษทัไดด้ว้ย 

 เพือเป็นขอ้มูลสาํหรับองคก์รธุรกิจประเภทเดียวกนัไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน และเพือ 

ส่งเสริมพฒันาการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รให้เกิดความสาํเร็จ 
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บทท ี2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทถูีกต้อง 

            งานวจิยัเรือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดต้ามรายการ
ดงันี 

        2.1 ประวติัและความเป็นมาและความสาํคญัของกรณีศึกษาทีใชใ้นการวจิยั  

        2.2 แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ไดแ้ก่ 

        2.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ จาํนวนบุตร  

        2.2.2 ปัจจยัการเลือกซือ  

        2.2.3 ปัจจยัการตลาดบริการไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการส่งเสริมการขาย  

                 ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นกระบวนการจดัการ 

        2.3 ปัจจยัการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ประวตัิและความเป็นมาและความสําคญัของกรณีศึกษาทใีช้ในการวจิัย 

         งานวจิยันีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทงันีผูว้จิยัจะ อธิบายกรณีศึกษา
ในรายละเอียด ดงันี 

          2.1.1 ประวติัและความเป็นมา 

         ในการดาํรงชีวติของมนุษยทุ์กคน ยอ่มตงัอยูบ่นพืนฐานของความไม่แน่นอนและความเสียง ซึงเป็นสิง
ทีไม่สามารถคาดเดาไดเ้ช่น อุบติัเหตุการเจบ็ป่วย ภยัธรรมชาติการเปลียนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม เป็นตน้ โดยเฉพาะในปัจจุบนั มนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหา การเปลียนแปลงของ สภาพภูมิอากาศและ
สิงแวดลอ้ม มีการคน้พบโรคซึงอุบติัขึนใหม่อยูเ่สมอๆ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านีเมือ เกิดขึนแลว้ ยอ่มสร้าง
ความเสียหายต่อตนเอง บุคคลอืนทีเกียวขอ้ง สังคม และประเทศชาติการที ครอบครัวสูญเสียรายไดอ้นั



 
10 

 

 

เนืองมาจากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ ทุพพลภาพหรือเป็นผูสู้งอายุ ยอ่มส่งผลกระทบต่อครอบครัวทีตอ้ง
แบกรับภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ ทียงัคงมีอยู ่

              การทาํประกนัชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึงทีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมือเกิดเหตุการณ์ไม่ คาด
ฝันดงักล่าวขา้งตน้ เนืองจากการประกนัชีวิต เป็นการประกนัภยัโดยวธีิการร่วมกนัเฉลียภยั อนั เนืองมาจาก
การเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยจะมีเงิน 9 กอ้นหนึง เพือ
ชดเชยการสูญเสียรายได ้และลดภาระแก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนีการทาํประกนัชีวติยงัมีประโยชน์
ในการสร้างหลกัประกนัทางการเงินใหก้บัตนเอง และครอบครัว (สานกังาน เศรษฐกิจการคลงั 
กระทรวงการคลงั อา้งใน กิตติพงษป์าลี, 2550) 

        นอกจากนีสมาคมประกนัชีวติไทยยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการทาํประกนัชีวิตทางดา้น ธุรกิจ 
เนืองจากในการดาํเนินธุรกิจ ยอ่มมีบุคคลทีสาํคญัต่อธุรกิจ ถา้หากสูญเสียบุคคลนีไป จะทาํให ้เกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจไดก้ารทาํประกนัชีวติบุคคลสาํคญัดงักล่าว จะเป็นการชดเชย การสูญเสีย ทางเศรษฐกิจของ
ธุรกิจ หากตอ้งสูญเสียบุคคลดงักล่าวไป โดยใหธุ้รกิจนนัเป็นผูเ้อาประกนัชีวิตและ เป็นผูรั้บประโยชน์ 

        ดงันนั การเติบโตของบริษทัจึงเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหลู้กคา้เชือมนัไดว้า่ บริษทัของเรามีชือเสียง มี
ความมงัคง มีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน และมนัใจไดว้า่เงินของเราฝากอยูใ่นทีทีปลอดภยั 

       2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลอืกซือ และปัจจัยการตลาด   

             บริการ 7P   

              แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาด  บริการ 7P   

มีดงันี 

              2.2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดจ้าํนวนบุตร อาชีพ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์(2549) ไดท้าํการศึกษาเกียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล หรือลกัษณะดา้น ประชากรศาสตร์ที
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ โดย การศึกษาเหล่านนั เป็น
เกณฑที์นิยมใชใ้นการแบ่งสวนตลาด เนืองจากลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะทีสาํคญัและสถิติที
วดัไดข้องประชากรทีมีส่วนในการกาํหนดตลาดเป้าหมายทางการ ตลาดของกลุ่มผูป้ระกอบการต่างๆ เป็น
ตน้ ในขณะทีลกัษณะดา้นจิตวทิยา สังคม และวฒันธรรม จะช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านนั ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะ สามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาด
เป้าหมายรวมทงัง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวั แปร อืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ทีสาํคญัดีดงันีอาย ุ(Age) 
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เนืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบ สนอง ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่าง ผูป้ระกอบการจึง
ใชป้ระโยชน์จากคุณสมบติัส่วน บุคคล เช่น เพศ อายรุะดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละอืนๆ มาเป็นตวัแปร
ในการดาํเนินการ ตลาด เพือทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทางดา้นการตลาดต่อไป และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

        นอกจากนีตามการศึกษาของ Kotler (2000) ทีไดท้าํการศึกษาเกียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล จะพบวา่ 
ในการดาํเนินการทางดา้นการตลาดนนั จะมีปัจจยัต่างๆ ทีสาํคญั คือ 

1. เพศ (Gender) เป็นตวัแปรทีมีความสาํคญั ในเรืองของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ เพศที
แตกต่างกนั มีทศันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเรืองการเลือกสินคา้ทีบริโภคแตกต่างกนั 

โดยเฉพาะ ประเทศไทยซึงมีวฒันธรรมในการเลียงดูเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงทีแตกต่างกนัอยา่งมาก
โดยส่วนใหญ่ 

2. อาย ุ(Age) บุคคลทีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้ และบริการทีแตกต่าง กนั เช่น 
กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชนั ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะ สนใจ
สินคา้ที เกียวกบัการรักษาสุขภาพซึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายอุอกเป็นกลุ่มพฤติกรรมทีมีลกัษณะ 

ใกลเ้คียงกนั โดยเด็กผูช้ายจะถูกเลียงใหมี้ความกลา้แสดงออก และมีความรับผดิชอบเพือจะไดเ้ป็น 

หวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเลียงดูในลกัษณะทีเป็นผูต้ามหรือเป็นภรรยาทีดีทาํให้
มี พฤติกรรมทีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น จากทีกล่าวมาจึงอาจ กล่าวไดว้า่ใน 

สังคมไทยเพศชายมีแนวโนม้ทีจะเป็นผูต้ดัสินใจซือสินคา้ และบริการของครอบครัวมาก กวา่เพศ
หญิง  

3.  สถานภาพ (Status) เป็นสถานภาพของบุคคลต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบัการ สมรส การ เป็นโสด 
การเป็นหมา้ยหรือหยา่ร้าง เป็นตน้ โดยในการดาํเนินการทางการตลาด จะตอ้งมีการ พิจารณาถึง
ประเด็นต่างๆ ต่อไปนีเพือทาํใหเ้กิดการนาํเสนอขายสินคา้ และบริการต่างๆ ทีเหมาะ สม กบับุคคล 
รวมถึงเหมาะสมกบัสถานภาพทางครอบครัวประเภทต่างๆ ดว้ย 

4. ระดบัการศึกษา (Education) เป็นปัจจยัทีสาํคญัประการหนึงของคุณสมบติัส่วนบุคคล เนืองจาก
ระดบัการศึกษาจะเป็นตวักลางหรือเป็นตวัวดัระดบัความคิดเห็น ระดบัทศันคติหรือระดับ ของ
ความคิดของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก อีกทงัระดบัการศึกษาจะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นอยู ่และ 

ความสนใจในสิงต่างๆ ไดโ้ดยผูที้มีการสูงกวา่ ส่วนใหญ่จะมีการดาํรงชีวิตทีดีกวา่กลุ่มผูที้มีระดบั
การ ศึกษาตาํกวา่  

5. อาชีพ (Occupation) เป็นปัจจยัทีสาํคญัอีกประการหนึงของการศึกษาเกียวกบัคุณสมบติั ส่วนบุคคล 
เพราะอาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็น และความตอ้งการสินคา้ และบริการ ทีแตกต่าง
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กนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซือสินคา้ทีจะเป็นต่อการครองชีพ และสินคา้ที เป็นปัจจยัการ
ผลิตเป็นส่วนใหญ่ส่วนพนกังานทีทาํงานในบริษทัต่างๆ ส่วนใหญ่จะซือ สินคา้เพือเสริมสร้าง 

บุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซือสินคา้ทีจาํเป็นนกัธุรกิจก็จะซือสินคา้เพือสร้างภาพพจน์ให้กบัตวัเอง 

เป็นตน้ นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาวา่สินคา้ และบริการของบริษทัเป็นทีตอ้งการของกลุ่มอาชีพ 

ประเภทใด เพือทีจะจดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่านีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เป็นตน้  
6. รายได(้Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) เป็นปัจจยั ทีสาํคญัอีก

ประการหนึงของการศึกษาเกียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล เนืองจากระดบัรายไดจ้ะเป็นการ 

แสดงออกถึงระดบัทางดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินคา้ และบริการที 

ตดัสินใจสถานภาพเหล่านีประกอบดว้ย รายไดก้ารออมทรัพยอ์าํนาจการซือ และทศันคติเกียวกบั  

การจ่ายเงิน นกัการตลาด ตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เนืองจากรายไดจ้ะมีผลต่อ
อาํนาจ ของการซือคนทีมีรายไดต้าํจะมุ่งซือสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพและมีความไวต่อราคา
มากส่วนคน ทีมีรายไดสู้งจะมุ่งซือสินคา้ทีมีคุณภาพ และราคาสูงโดยเนน้ทีภาพพจน์ของราคา
สินคา้เป็นหลกั การ ศึกษาอาชีพ และรายไดน้นัมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผล เช่น บุคคลทีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพทีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่คนที
มีการศึกษาตาํกวา่ เป็นตน้  

        ตามการศึกษาของ Kotler (2000) และศิริวรรณ เสรีรัตน์(2549) ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ ้ศึกษามีความ
สนใจทีจะนาํตวัแปรต่างๆ เขา้มาใชใ้นศึกษาวจิยัเรืองคุณสมบติัส่วนบุคคล จิตวทิยา ตลาดบริการ และ
ภาพลกัษณ์ทีส่งผลต่อความคาดหวงัในดา้นการบริการของร้านอาหาร ในเขตกรุง - เทพมหานคร โดย
เฉพาะตวัแปรทางดา้นคุณสมบติัส่วนบุคคล คือ เพศ อายสุถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้พือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล และศึกษาขอ้ มูลตามสมมติฐานของการ วิจยัทีกาํหนดไวแ้ละจะเป็น
ประโยชน์ในการ นาํขอ้มูลต่างๆ เหล่านีไปใชป้ระกอบการเพิมความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในร้านอาหาร
ต่อไปในอนาคต 

2.3 ปัจจัยการเลอืกซือ 

        จนัทร์จิรา คาํสุข (2549) สินคา้และบริการต่างๆในปัจจุบนัมีอยูม่ากมายหลายอยา่ง และมี ลกัษณะ
แตกต่างตามความตอ้งการของคนเรา ซึงโดยทวัไปแลว้ความตอ้งการขนัพืนฐานของคนเรา แบ่งได2้ 

ลกัษณะ ดงันี 

       1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย ไดแ้ก่อาหาร ยารักษาโรค เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั  
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       2. ความตอ้งการดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ความตอ้งการสบประสบความสาํเร็จในหนา้ทีการงาน ความตอ้งการ 

           การยอมรับจากผูอื้น ความตอ้งการดา้นความบนัเทิงและความสะดวกสบาย 

1. การเลอืกซือสินค้าและบริการ การเลอืกซือสินค้าและบริการต่าง ๆ ของคนเรา ขึนอยู่กบัปัจจัยสําคัญ ดังนี 

       1) รายได ้รายไดข้องผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนั ซึงจะทาํใหค้วามสามารถใน การเลือกซือสินคา้และบริการ  

          แตกต่างกนัดว้ย 

    2) ราคา ถา้สินคา้ราคาถูกและมีคุณภาพ จะทาํใหค้นเลือกซือมากกวา่สินคา้ ราคาเดียวกนัแต่ไม่มีคุณภาพ  

    3) รสนิยม หรือความชอบส่วนบุคคล เช่น คนภาคอีสานนิยมกินขา้วเหนียว มากกวา่ขา้วเจา้ ดงันนัการทาํ  

          นาในภาคอีสานก็จะปลูกขา้วเหนียวเป็นส่วนใหญ่ 

    4) ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเชือ เป็นสิงสาํคญัอยา่งหนึงทีผูผ้ลิตควรพิจารณา เช่น ชาวมุสลิมไม่  

  บริโภคเนือหมู 

2. หลกัการเลอืกซือสินค้าและบริการการเลือกซือสินค้าและบริการ เราควรปฏิบัติ ตามหลกัการ ดังนี 

    1) พิจารณางบประมาณ การเลือกซือสินคา้ควรสาํรองงบประมาณวา่มีเท่าใด เพียงพอต่อการซือสินคา้   

          หรือไม่ ถา้สินคา้มีราคาแพงใหเ้ลือกซือสินคา้ทีมีราคาถูก แต่สามารถใช ้ประโยชน์ทดแทนกนัได ้

    2) ความจาํเป็นในการซือ พิจารณาวา่สินคา้ทีจะซือมีความจาํเป็นมากนอ้ย เพียงใด และควรคาํนึงถึง 

          ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากสินคา้เป็นสาํคญั 

    3) สาํรวจราคาของสินคา้ ก่อนซือสินคา้ ควรเปรียบเทียบราคาของสินคา้ทีมี ลกัษณะเดียวกนัจากร้านคา้   

          หลาย ๆ แห่ง วา่ร้านใดจาํหน่ายสินคา้ทีราคาถูกกวา่กนั 

    4) คุณภาพของสินคา้ ควรศึกษาความรู้เกียวกบัลกัษณะของสินคา้วา่มีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร เพือนาํมา 

          ประกอบการตดัสินใจ 

     5) การใหบ้ริการ ควรคาํนึงถึงการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายวา่มีหรือไม่ และเป็นอยา่ไรบา้ง  

     6) ระยะเวลาในการซือสินคา้ ควรเลือกซือสินคา้ทีมีตามฤดูกาล เพราะจะได ้สินคา้ทีมีราคาถูก เช่น ผกั  

           ผลไม ้เป็นตน้           
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   7) พิจารณาคาํแนะนาํและฉลากของสินคา้ ก่อนเลือกซือสินคา้ควรพิจารณา คาํแนะนาํและฉลากของ   

        สินคา้ โดยสังเกตจากประโยชน์ให้รอบคอบก่อนตดัสินใจซิอสินคา้ชนิดนนั 

2.4 ปัจจัยการตลาดบริการ7P 

        ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้ ความสามารถ 
ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้นกระบวนการจดัการ 

        ส่วนประสมการตลาด (Service Marketing Mix) คือ เครืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดที ควบคุมไดเ้พือ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพือ กระตุน้ ใหก้ลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้ และบริการของตน 

        ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงตวั แปรทางการตลาดทีสามารถควบคุมไดซึ้งบริษทั นาํมาใชร้วมกนั 
เพือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997) ส่วนประสม ทางการตลาด (The 

Marketing Mix) เป็นแนวคิดทีสาํคญัอยา่งทางการตลาดสมยัใหม่ซึง แนวความคิดเรืองส่วนผสมทาง
การตลาดนีมีบทบาทสาํคญัทางการตลาดเพราะเป็นการรวมการ ตดัสินใจทางการตลาดทงัหมดเพือนาํมาใช้
ในการดาํเนินงาน เพือใหธุ้รกิจสอดคล่องกบัความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมายทีเรียกวา่ การตลาดบริการ 7P 

ซึงประกอบดว้ยทงั 7 กลุ่ม นีจะทาํหนา้ทีรวมกนัในการ สือสารข่าวสาร ทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ไดส้รุป เกียวกบั แนวความคิดกลยทุธ์
การตลาดสาหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือ การบริหาร การตลาดยคุใหม่วา่ขนัตอนใน
การตดัสินใจซือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขนัตอนใน การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคพบวา่ผู ้
บริโภคผา่นกระบวนการ 7 ขนัตอน คือธุรกิจที ใหบ้ริการจะใช ้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps มีรายละเอียดต่อไปนี 

        Product คือเป็นสิงซึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อสิงทีผูข้ายตอ้ง มอบ ให้แก่
ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์นัๆโดยทวัไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งออก เป็น 
2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑที์อาจเป็นสิงซึงจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑที์จบัตอ้ง ไม่ได ้ในดา้นการบริการ ดา้น
สินเชือนนัถือวา่เป็นผลิตภณัฑที์จบัตอ้งไม่ไดเ้นืองจากเป็นผลิตภณัฑที์อยู ่ในรูปของบริการ (Service 

Product) การทีจะสร้างความมนัใจ และทาํใหลู้กคา้เกิด ความพึงพอใจใน การใชบ้ริการนนัธุรกิจจะตอ้ง
สร้างและนาํเสนอสิงทีเป็นรูปธรรมเพือเป็นสัญลกัษณ์แทนการบริการที ไม่สามารถจบัตอ้งไดซึ้งผลิตภณัฑ์
เช่นเสือผา้ 
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        Price คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ของลูกคา้ลูกคา้จะ เปรียบเทียบ 
ระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์นัถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา จะตดัสินใจซือดงันนั
ตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าซึงเป็นสิงทีแลกเปลียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตราเป็น ส่วนทีเกียวกบัวธีิการ
นโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการทีราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าทีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ซึง
ตองพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ ผลิตภณัฑว์า่ สูง กวา่ราคาผลิตภณัฑต์น้ทุนสินคา้ และ
ค่าใชจ่้ายทีเกียวของการแข่งขนั และปัจจยัอืนๆ ซึงราคาของ การตลาดดา้นฟุตบอลคือการกาํหนดราคาค่า
บตัรเขา้ชม 

        Place ดา้นสถานทีใหบ้ริการในสวนแรก คือ การเลือกทาํเลทีตงั (Location) ของธุรกิจ บริการมี 
ความสาํคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการทีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการใน สถานทีทีผูใ้หบ้ริการ 
จดัไวเ้พราะทาํเลทีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มผูบ้ริโภคทีจะเขามาใหบ้ริการ ดงันนั สถานทีใหบ้ริการตอ้ง 
สามารถครอบคลุมพืนทีในการใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุดและคาํนึงถึง ทาํเลของคู่แข่งขนัดว้ย โดย
ความสาํคญัของทาํเลจะมีความสาํคญัมากนอ้ยแตกตางกนัไปตาม ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ แต่ละ
ประเภท ธุรกิจบริการนนัช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นหนึงใน ยทุธศาสตร์สาํคญั ของการวางกลยทุธ์ทาง 
การตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทางกระจายสินคา้ ไปสู่มือผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไร ผลกาํไรก็จะเพิม
สูงขึนมากเท่านนั และทีสาํคญัจะตอ้งมีมาตรฐานคือ สนามฟุตบอลทีมีมาตรฐานตรงตามกฎของสมาพนัธ์ 

ฟุตบอล แห่งเอเชีย 

        Promotion การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือหนึงทีมีความสาํคญัใน การ 
ติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย และผูใ้หบ้ริการโดยมีวตัถุประสงคเ์พือแจง้ข่าวสาร หรือ ชกั จูงให้
เกิด ทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กบัลูกคา้โดย
เครืองมือ ทีใชใ้นการสือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจทาํได ้4 แบบดว้ยกนัซึง
เรียกวา่สวน ผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการ ติดต่อสือสาร 
(Communication Mix) ประกอบไปดว้ย 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสือสารแบบไม่ใช่บุคคล โดยผา่นสือ ต่างๆ และผู ้
อุปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาทีผา่นสือ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ป้ายโฆษณา การ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ  

2. การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสือสารทางตรงแบบ เผชิญหนา้ 
ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ทีมีอาํนาจซึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
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  3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเครืองมือหรือกิจกรรมทาง การตลาดทีกระทา การ
อยา่งต่อเนือง นอกเหนือจากการขายโดยใชพ้นกังาน การโฆษณาและ การ ประชาสัมพนัธ์ทีช่วยกระตุน้ ค 
วามสนใจในการใชบ้ริการของลูกคา้  

4. การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นแผนงานการนาเสนอ อยา่ง ต่อเนืองเพือ
ชกัจูงกลุ่มสาธารณะใหเ้กิดความคิดเห็นหรือทศันคติทีดีต่อองคก์รตลอดจนสร้าง ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึง สาํหรับการตลาดทางดา้น ฟุตบอลคือ การสร้างแฟนคลบั การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และการ ทาํงานร่วมกบัสือสารมวลชน เพราะแฟนคลบั คือผูบ้ริโภคทีตอ้งสร้าง
เพือใหเ้กิดลอยลัตีต่อแบรนด์ Physical Evidence คือโดย พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management: TQM) หรือตอ้งแสดงใหเ้ห็นคุณภาพ ของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานทีมองเห็นได ้เช่น
สัญลกัษณ์ทีเป็น รูปธรรม โลโก ้ตราสโมสรตอ้ง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจบัตอ้งได ้ง่ายต่อการจดจาํและพดู
ถึง สือผา่นสิงที จบัตอ้งไดเ้ช่น Mascot ฉายาของทีม 

        Process การบริหารตอ้งมีการจดัองคก์รแบบธุรกิจฟุตบอลอาชีพ ตามรายละเอียดที AFC กาํหนดไว ้ใน
ขอ้บงัคบั (Criteria for Participation in AFC Champions league Official Website) คือ 

- มีนกัฟุตบอลอาชีพ 18 คนขึนไป  

- มีสนามความจุ 3,000 คนขึนไป 15  

- มีรายไดจ้ากค่าตวัสปอนเซอร์ การขายสินคา้ ค่าลิขสิทธิเงินจากการขายผูเ้ล่น และส่วนแบ่ง รายได้
จากองคก์รลีก 

- มีงบการเงินอยา่งถูกตอ้ง 

- ไม่มีหนีสิน 

- เจา้ของสโมสรหา้มเป็นเจา้ของมากกวา่ 1 แห่ง  

- ผูบ้ริหารและพนกังานหา้มมีส่วนเกียวขอ้งกบัสโมสรอืนๆ  

- มีทีมเยาวชน และศูนยฝึ์ก  

- ผูฝึ้กสอนตอ้งไดรั้บ AFC A-License (การอบรมผูฝึ้กสอนระดบั A)  

- มีสายสัมพนัธ์และกิจกรรมร่วมกบัผูค้นในชุมชนทีสโมสรตงัอยู ่ 
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        People บุคคลากรทีมีความรู้ความสามารถบวกกบัประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจแฟน บอลใหเ้ขา้
มาสนใจและนาํพาไปสู่การตดัสินใจคิดคามเชียร์ในทีสุด โดยสโมสรตอ้งมีบุคลากรทางาน เป็นงาน ประจาํ
ในตาํแหน่งพืนฐานสาํคญั เช่น บญัชีการตลาด นกักายภาพบาํบดั นกัวทิยาศาสตร์การกีฬาเป็นตน้ 

2.5 แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขต  

      กรุงเทพมหานคร 

      แนวคิดและทฏษฎีทีใชศึ้กษามีดงันี 

       2.5.1 แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงันี 

      บาร์นาร์ด (Barnard) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควธีิทีลดทางเลือกลงมา ใหเ้หลือ   

       เพียงทางเดียว 

        ไซมอน (Simon) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสนิใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสทจีะ  
ตดัสนิใจ การหาทางเลอืกทพีอเป็นไปได ้และทางเลอืกจากงานต่างๆ ทมีอียู่ 

           มูดี (Moody) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระทาํทีตอ้งทาํเมือไม่มีเวลาทีจะหา 
ขอ้เทจ็จริงอีกต่อไป ปัญหาทีเกิดขึนก็คือ เมือใดถึงจะตดัสินใจวา่ควรหยดุหาขอ้เทจ็จริง แนวทางแกไ้ข จะ
เปลียนแปลงไปตามปัญหาทีตอ้งการแกไ้ขซึงการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเกียวพนักบัการใชจ่้ายและการ ใชเ้วลา 

         กิบสันและอิวาน เซวชิ (Gibson and Ivancevich) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ เป็น
กระบวนการสาํคญัขององคก์ารทีผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํอยูบ่นพืนฐานของขอ้มูล ข่าวสาร (Information) ซึง
ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

         โจนส์ (Jones) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจองคก์ารวา่เป็นกระบวนการ ทีจะแกไ้ข ปัญหาของ
องคก์ร โดยการคน้หาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัทีดีทีสุด เพือบรรลุ เป้าหมายของ
องคก์ารทีไดก้าํหนดไว ้

         วฒิุชยั จาํนงค ์(2523) กล่าววา การตดัสินใจเป็นเรืองของการจดัการทีหลีกเลียงไม่ไดแ้ละใน การ
จดัการนนั การตดัสินใจเป็นหวัใจในการปฏิบติังานทุกๆ เรืองทุกๆ กรณีเพือดาํเนินการไปสู่วตัถุประสงค ์
อาจมีเครืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ พอ เขา้มามีส่วน
เกียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ย ขนัตอน ต่างๆ ต่อเนืองกนัไป 
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         บุษกร คาํคง (2542) กล่าววา การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพืนฐานจากเรืองทีกาํลงัพิจารณา โดยใช ้ความรู้
พนืฐานและขอ้สรุปทีเป็นทียอมรับ นาํมาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพือนาํไปสู่เป้าหมายแสดงทิศทาง
นาํไปสู่การตดัสินใจ 

         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526 อา้งใน ปิยะนุช เหลืองาม, 2552) ไดก้ล่าววา่ ใน บรรดาทฤษฎี
ทีสาํคญัของการตดัสินใจ อาจจาํแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงันี 

1) ทฤษฎีบรรทดัฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจทีมีลกัษณะสาํคญั คือ จะคาํนึงถึงวา่ 
แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย ทีตอ้งการ
ตดัสินใจไดซึ้งการพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางทีน่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนนั ยอ่มขึนอยูก่บั
วจิารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึงอาจจะ คลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ดงันนั การใช ้ทฤษฎีนี 
ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตามจึงมีลกัษณะทีขึนอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ ์ดงักล่าว จะ
เป็นเครืองกาํหนดวา่ มีปัญหานนัๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอยา่งไร จึงจะดีทีสุด ถูกตอ้ง เหมาะสม
ทีสุด ซึงในทรรศนะของบุคคลอืน ทีมีมาตรฐานความพึงพอใจทีแตกต่างกนั อาจจะเห็นวา่ไม่ 
เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุนี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดมทศัน์ (Idea 

Type) มากกวา่จะเป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพทีแทจ้ริง  

2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจทีมีลกัษณะแตกต่าง กบัทฤษฎี
แรกกล่าวคือ เป็นทฤษฎีทีมีสาระสาํคญัทีวา่การตดัสินใจเพือแก ้ปัญหาจะตอ้งกระทาํ อยา่งไร จึงจะ
สัมฤทธิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนนั จะเป็นทีชืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจ หรือไม่ก็
ตาม หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือ การตดัสินใจ โดยใชท้ฤษฎีนี จะพยายามหลีกเลียงการใช ้ความรู้สึก
นึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ให ้การ
ตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นทียอมรับของบุคคลทวัไป เพือทีจะใหก้าร 

ตดัสินใจนนั มีความถูกตอ้งเหมาะสมทีสุด 

        ดงันนัจะกล่าวไดว้า่ การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขนัสุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมี เหตุผล
เพือ เลือกแนวทางการปฏิบติัทีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถ นาํไป
ปฏิบติัและทาํ ใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ 

2.6 เอกสารและงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

        ชยัวฒัน์โฆษภทัรพิมพ,์ พหล ศกัดิคะทศัน์ และจินตนา จูมวงษ ์(2551) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกรูปแบบในการทาํประกนัชีวิตซึงแบ่งเป็น 3 รูปแบบไดแ้ก่ แบบประกนัชวั ระยะเวลา 
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แบบประกนัตลอดชีพ และแบบประกนัสะสมทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) จากผูที้ซือ
ประกนัชีวติหลกัรายสามญั (Ordinary Life Insurance) ทีซือโดยผา่นตวัแทนขาย ประกนัชีวติเท่านนั ไม่
นบัรวมกรมธรรมที์ซือโดยผา่นช่องทางการขายอืน และเป็นกรมธรรมที์มีผล บงัคบัซึงยงัคงชาํระเบีย
ประกนัตามปกติคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่งสุ่มโดยใชสู้ตรของ Yamane ได ้ขนาดตวัอยา่งสุ่มจาํนวน
1,000 คน จากนนักาํหนดขนาดตวัอยา่งสุ่มแต่ละชนัภูมิตามสัดส่วนของผูซื้อ ประกนัชีวติในแต่ละ
รูปแบบ ทาํการสุ่มตวัอยา่งแต่ละชนัภูมิโดยวธีิสุ่มอยา่งมีระบบ (Systematic Random Sampling) จาก
ผลการวจิยัพบวา่ แบบประกนัตลอดชีพ เป็นแบบประกนัทีมีระยะเวลา คุม้ครองการเสียชีวติโดยเฉลีย
สูงสุดเท่ากบั 53.55 ปีแบบประกนัชวัระยะเวลาเป็นแบบประกนัทีมี จาํนวนเงินเอาประกนัชีวติเริมตน้
โดยเฉลียสูงทีสุดเท่ากบั 1,030,093 บาท ส่วนแบบประกนัสะสม ทรัพยเ์ป็นแบบประกนัทีมีจาํนวนเบีย
ประกนัชีวติต่อปีโดยเฉลียสูงทีสุดเท่ากบั 10,750.15 บาท ส่วน อายเุริมตน้ทาํประกนัชีวติโดยเฉลีย 
28.242 ปีส่วนใหญ่เป็นผูเ้อาประกนัเพศหญิง มีภูมิลาํเนาอยูใ่น เขตภาคกลาง ประกอบอาชีพทีไม่เสียงต่อ
การเกิดภยั และถือกรมธรรมจ์าํนวน 1 ถึง 2 กรมธรรมส่์วน ใหญ่เลือกแบบประกนัทีมีเงินปันผล ส่วน
จาํนวนเงินเอาประกนัชีวติเริมตน้โดยเฉลียเท่ากบั 170,637.80 บาท และจาํนวนเบียประกนัชีวติโดยเฉลีย
ต่อปีเท่ากบั 10,067.612 บาท โดยส่วนใหญ่ เลือกการชาํระเบียประกนัชีวติแบบรายปี 

               มนตรีโมชฎาพร (2556) ศึกษาเรือง กลยทุธ์ในการเพิมผลผลิตเบียประกนัชีวิตของ บริษทั 

อเมริกนัอินเตอร์แนชชนัแนลแอสชวัรันส์จากดั กรณีศึกษา ภาคยนิูตีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหา ทีทาใหส่้วนแบ่งการตลาดของผลผลิตเบียประกนัชีวติลดลง โดยใชข้อ้มูลจาก การ
สัมภาษณ์ผูจ้ดัการภาคอาวุโส ผูจ้ดัการภาค และผูจ้ดัการหน่วยของภาคยนิูตีโดยวเิคราะห์ดว้ย แผนผงั
สาเหตุและผล การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการวิเคราะห์การจบัคู่ ปัจจยั
แวดลอ้มภายนอกกบัปัจจยัแวดลอ้มภายใน ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุสาคญัของปัญหาทีทาให ้ผลผลิต
เบียประกนัชีวติและส่วนแบ่งการตลาดลดลง มาจากปัจจยัดา้นภาวะการแข่งขนัใน อุตสาหกรรม ปัจจยั
ดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ดงันนับริษทัควรดาเนินการแกไ้ขปัญหา โดยสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัในตลาด เพิมจุดบริการและช่องทางการขาย เพือปรับตวัใหเ้ขา้ กบัสถานการณ์ภาวะการ
แข่งขนั ส่งเสริมการบริการหลงัการขายเพือเพิมขีดความสามารถในการ แข่งขนั สร้างสรรคสื์อโฆษณาที
ดึงดูดใจ ทาํการตลาดอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ทีดีของบริษทั กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการรับตวัแทนและ พฒันาตวัแทน เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการทาํงานต่อไป 
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        กมลภทัร นิยมนา (2554) การคน้ควา้นีเพือวตัถุประสงค ์ 

      1) เพือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือประกนัชีวติ  

      2) เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพนัธ์กนัพฤติกรรมการเลือกซือ 

ประกนัชีวติ ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช ้คือ ค่าเฉลีย Mean ค่าส่วนเบียงเบน มาตรฐาน 
)Standard Deviation( ค่าร้อยละ Percent และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 

of Varience : ANOVO) 

        ผมการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อการเลือกซือประกนัชีวติของ 

ผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 4.24 ผลจากความคิดเห็นในดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 

ทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 4.42 ดา้นการจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 4.34 ดา้นผลิตภณัฑ์ 
กรมธรรมอ์ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 4.24 ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก โดนมี ค่าเฉลีย 
3.98 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ โรคทาง
พนัธุกรรมทีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

        ศิริโรจน์วงศก์ระจ่าง (2554) ศึกษาพฤติกรรมการทาํประกนัชีวติของกลุ่มตวัอยา่งทีทาํ ประกนัชีวติ
จานวน 86 ราย พบวา่ ส่วนใหญ่ทาํประกนัชีวติกบับริษทั เอ.ไอ.เอ เลือกทาํประกนัชีวิต แบบสะสมทรัพย์
ถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจาํนวน 1 กรมธรรมเ์ลือกทาประกนัชีวติทีใหร้ะยะเวลา ความคุม้ครอง 16 - 20 

ปีและผูแ้นะนาํหรือชกัชวนใหท้าํประกนัชีวติ จากการศึกษาปัจจยัทีมี ผลกระทบต่อการตดัสินใจทาํ
ประกนัชีวติของกลุ่มตวัอยา่งทีทาํประกนัชีวติส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ ประกนัชีวติเป็นการสร้าง
หลกัประกนัความมนัคงแก่ชีวติ และครอบครัว สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งทีไม่ทาํ ประกนัชีวิตส่วนใหญ่ให้
เหตุผลวา่ ประกนัชีวติ มีเงือนไขสัญญาและระยะเวลาผกูพนัไม่เหมาะสม ประกนัชีวติไม่ใหผ้ลตอบแทน
สูงกวา่ การออมทรัพยใ์นรูปแบบอืน ค่าเบียประกนัชีวติไม่เหมาะสมกบั ผลประโยชน์ทีไดรั้บ และ
บริษทัและตวัแทนประกนัชีวิต 

        ศิริรัตน์ ตนัติบฤล (2541) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการทาํประกนัชีวติ แบบสะสมทรพย ์โดย ศึกษา
ในเขตอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการวจิยัพบวา่เพศชายทาํประกนัชีวติมากกวา่ เพศหญิง 
และช่วงอายขุองผูท้าํประกนัมากทีสุดคือ ช่วง 41-50 ปี ส่วนระดบัการศึกษาของผูท้าํ ประกนัมากทีสุด
คือ ระดบัปริญญาตรี และอาชีพทีทาํประกนัมากทีสุดคือ อาชีพอิสระ ซึงส่วนใหญ่ เป็นบุคคลทีอายตุาํ
กวา่ 20 ปี รายไดข้องผูท้าํประกนัชีวติส่วนใหญ่ไม่ตาํกวา่ 6,000 บาทต่อเดือน นอกจากนีเหตุผลในการ
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ซือประกนัชีวติ แบบสะสมทรัพย ์โดยเรียงจากความสาํคญัมากทีสุด คือ การ ลงทุนในรูปแบบการออม
ทรัพย ์รองลงมาเป็น อตัราผลดอกเบียสูงกวา่ ตามลาํดบั ส่วนเหตุผลทีซือประกนัชีวติ เพราะตวัแทน
เสนอขายเป็นบุคคลใกลชิ้ต รวมถึงมีการบริการหลงัการ ขายทีดี รูปแบบประกนัชีวติมีหลายรูปแบบ 
และน่าสนใจ 

        จนัทร์จิรา คาํสุข (2549) ไดท้าํการศึกษาเรืองการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้น ผวิพรรณของ
วยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการศึกษาความคิดเห็น การเลือกซือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผิวพรรณของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้จงัหวดัเชียงใหม่ เปรียบเทียบกบัการ
เลือกซือผลิตภณัฑ์อเสริมอาหารดา้นผวิพรรณของวยัรุ่น และเพือหาแนวทางการ ใหค้วามรู้เกียวกบัการ
เลือกซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นผิวพรรณ ในการวจิยัครังนีไดเ้ก็บรวบรวม ขอ้มูลเบืองตน้จาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้ง คือ เภสัชประจาํร้าน และพนกังาน รวม 7 

คน และใชแ้บบสอบถามวยัรุ่นทีซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณ จาํนวน 200 คน การวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Window โดยหาค่าเฉลียส่วน เบียงเบนมาตรฐาน แปละ
เปรียบเทียบการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณเพศหญิง และ เพศชายโดยใช ้t-test ผล
การศึกษาเป็นดนันี 

1. ความคิดเห็นเกียวกบัการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผิวพรรณของวยัรุ่นพบวา่ วยัรุ่นมี
ความรู้ในการเลือกซือผลิตภณัฑ ์เสริมอาหารมาก มีการพิจารณาดูฉลากสินคา้ เครืองหมาย การคา้ 
พิจารณาดูสารอาหาร และคุณประโยชน์ในการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจปานกลาง กบัผลที
ไดรั้บ และพบวา่กลุ่มวยัรุ่นมีความนิยม และความเชือถือทีจะซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใน 

หา้งสรรพสินคา้ สือโฆษณาก็มีส่วนช่วยในการตดัใจซือมาก ถึงแมว้ยัรุ่นจะไดรั้บการแนะนาํแลว้แต่ 

ความคิดเห็นทีจะซือผลิตภณัฑที์หนกังานขายแนะนาํอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  

2. การเปรียบเทียบการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณของกลุ่มวยัรุ่นเพสหญิง และเพศ
ชาย เกียวกบัดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑก่์อนการจดัสินใจซือ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณ แรงจูงใจ
จากผูข้าย และแรงจูงใจจากสือโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารดา้นผิวพรรณ พบวา่เพศหญิง และเพศชาย
มีการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณไม่แตกต่างกนั  

3. แนวทางใหค้วามรู้เกียวกบัการเลือกซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดา้นผวิพรรณ ก่อนทีจะ ตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ควรมีการศึกษาขอ้มูลต่างจาดสือต่างๆเสียก่อน หรือหน่วยงานที เกียวขอ้ง เพือ
เป็นแนวทางในการเลือกซือผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากทีสุด 
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บทท3ี 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ชือและทตีังของสถานประกอบการ 
บริษทั เอไอเอ จาํกดั / AIA Co.,Ltd.  
723 อาคารศุภาคาร ชนั5หอ้ง5009-5010  ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาร กรุงเทพฯ 10600 

 

 

รูปที 3. 1 ภาพแสดงทีตงัของสถานประกอบการณ์ บริษทั บริษัท เอไอเอ จาํกัด / AIA Co.,Ltd. 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
        เอไอเอ เริมดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ตงัแต่ปี พ.ศ. 2481 ตลอด 8 ทศวรรษทีผา่นมา เอไอเอ ช่วย
คนไทยกวา่หลายลา้นคนในการวางแผนทางการเงิน และมอบความคุม้ครองทีครอบคลุมความตอ้งการของ
ลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต   เราดาํเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทียึดเอาลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง  และมุ่งมนัพฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการทีเป็นนวตักรรมใหม่อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที
เปลียนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนยงัมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตทีดี 
ภายใตค้าํมนัสัญญาของเรา “Healthier, Longer, Better Lives - เพือสุขภาพและชีวติทีดีขึน” 

 เอไอเอนําเสนอผลิตภณัฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุม้ครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการทีหลากหลาย ทงัการประกนัชีวติ การประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพ และการวางแผน
ทางการเงินในระยะยาว รวมทงัเรายงัให้บริการลูกคา้องค์กรผ่านผลิตภณัฑ์สวสัดิการพนักงาน ประกนั
สินเชือ และให้บริการเป็นผูจ้ดัการกองทุนสํารองเลียงชีพ โดยปัจจุบนั กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตในประเทศไทยเป็นของเอไอเอ1   เรามีพลงัตวัแทนประกนัชีวิตมากกว่า 60,000 คน กระจายอยู่ทวั
ประเทศ และให้บริการลูกคา้กวา่ 5.5 ลา้นคน ดว้ยจาํนวนกรมธรรมก์ว่า 8,400,000 ฉบบั นอกจากนี  เรายงั
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เป็นบริษทัประกนัชีวิตชนันาํทีริเริมใชแ้อปพลิเคชนัต่างๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพือสนบัสนุนการ
ขายและให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบวงจร อีกทงัยงัมียอดขายผลิตภณัฑ์ยนิูต ลิงค1์ และจาํนวน
ตวัแทนประกนัชีวติทีไดรั้บอนุญาต IC License สูงสุด2 

       นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจแลว้ การตอบแทนสังคมก็เป็นสิงทีเอไอเอให้ความสําคญัมาโดยตลอด 
เรามุ่งสร้างความแตกต่างและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทวัประเทศไทยให้มีความเป็นอยูที่ดีขึน 
ผา่นโครงการเพือสังคมต่างๆ เช่น โครงการ AIA Sharing A Life  โครงการสร้างอาคารเรียน AIA  โครงการ
ห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิม และโครงการเอไอเอ กา้วใหม่ ชีวิตใหม่  ซึงกิจกรรมเพือ
สังคมต่าง ๆ เหล่านีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมนัของเอไอเอ ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุ
ยนืยาว และคุณภาพชีวติทีดีขึน 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
โครงสร้างองคก์รของเอไอเอ 

 

รูปภาพที 3.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทัเอไอเอ 

วสัิยทัศน์ 
กลุ่มบริษทัเอไอเอมีวสิัยทศัน์ในการเป็นบริษทัประกนัชีวิตทียอดเยยีมทีสุดในภูมิภาคเอเชียและ 
แปซิฟิก 

พนัธกจิ 
พนัธกิจของเราคือการเป็นผูน้าํในการขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค 

ปรัชญาและการดําเนินธุรกจิ 
การทาํสิงที ถูกตอ้ง ดว้ยวธีิการที ถูกตอ้ง ดว้ยคนที เหมาะสม...จะนาํมาซึง ผลลพัธ์ ทีถูกตอ้ง 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทไีด้รับมอบหมาย 
นายกฤติเศก  บวัทบั พนกังานฝึกงานการตลาด รับผดิชอบดา้นงานขาย 
นางสาวพณพร วรรณฤทธิ พนกังานฝึกงานการตลาด รับผดิชอบดา้นงานขาย 
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3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทปีรึกษา 
นางอุทุมพร แกว้ผลึก  ตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วย 

                   นางสาวอคัรภสัสร์  กรัพณานนท ์ ตาํแหน่งตวัแทนประกนัชีวิต 

                   เบอร์ติดต่อ 081-9334422 

นางรุ่งทิวา บ่อทอง  ตาํแหน่ง เลขา (พนกังานทีปรึกษา) 
                   เบอร์ติดต่อ 086-7892101 

 

.  ระยะเวลาทปีฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

  . .   ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที 1 พฤษภาคม  – 5กนัยายน   

. .   วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 9.  น.- .  น 
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.  ขนัตอนและวธิีการดําเนินงาน 

      ตารางท ี .  รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ที  ระบบขอ้มูลประกนัชีวิต 

สัปดาห์ที 2 จ่าเบียต่ออายแุละเดินเอกสาร 

สัปดาห์ที  ส่งเปลียนแปลงประกนัชีวติ 

สัปดาห์ที  ส่งเคลมสินไหมของลูกคา้ 
สัปดาห์ที  ตามงานหนา้เคาเตอร์ DOC 

สัปดาห์ที  ส่งประกนัหมู่พีเอ 
สัปดาห์ที  ตามงานต่ออายลูุกคา้ 
สัปดาห์ที  ถ่ายเอกสารกรมธรรมพ์ีเอ 

สัปดาห์ที  เช็คงานต่ออายพุีเอ 

สัปดาห์ที  ฟังวชิาการการขายประกนัชีวิต 
สัปดาห์ที  ออกพบลูกคา้กบัตวัแทนประกนัชีวติ 
สัปดาห์ที  เก็บดิว ออกใบเสร็จใหลู้กคา้ 
สัปดาห์ที  ออกไปพบลูกคา้กบับอส 

สัปดาห์ที  ฟังประชุมวชิาการ 
สัปดาห์ที 15 จ่ายเบียประกนัชีวติและต่ออายพุีเอ 

สัปดาห์ที  ออกไปพบลูกคา้กบัตวัแทน 
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รายงานการวจิัยสหกจิศึกษา 

ตารางท ี .  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1. รวบรวมขอ้มูลและความตอ้งการ
สถานประกอบการ 

                    

2. คน้ควา้ขอ้มูลเบืองตน้สาํหรับการ
จดัทาํโครงงาน 

                    

3. เสนอโครงร่างการทาํงานแก่พนกังาน
ทีปรึกษา 

                    

4. จดัทาํเล่มสหกิจศึกษา                     

5. จดัส่งเล่มใหอ้าจารยที์ปรึกษา                     

 

.  อปุกรณ์และเครืองมอืทใีช้ 

  . .   อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์  

    1) เครืองคอมพิวเตอร์  

  2)  เครืองพิมพ ์ 

  3)  เครืองถ่ายเอกสาร 

4)  เครืองสแกนเนอร์  

5)  อุปกรณ์เครืองเขียน  

6)  กระดาษ  

7)  โทรศพัท ์
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  . .   อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์  

  1)  โปรแกรม Microsoft Word  

  2)  โปรแกรม Microsoft Excel  

  3)  โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
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บทท ี4  

ผลการวจิัย 

ผลการวจิยัเรือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผล
ต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวจิยัทีสามารถ
อธิบายไดด้งันี  

4.1 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึงไดแ้ก่การวเิคราะห์ สมมติฐานทงั 
3 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติการวจิยัดงันี  

         4.2.1 สมมติฐานขอ้ที 1 จะใชส้ถิติการเปรียบเทียบของกลุ่ม / กลุ่มทีมีอิสระต่อกนั ( 
Indipendent Sample t-Test ) กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุ่มตงัแต่ 3 กลุ่มขึนไป จะใชก้าร ทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และมองเห็นความแตกต่างจะทาํการทดสอบ ดว้ยการ
เปรียบเทียบและลายคู่ ดว้ยวธีิการของ แซฟแฟ่ (Scheffe) 

 4.2.2 สมมติฐานขอ้ที 2 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์ การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 4.2.3 สมมติฐานขอ้ที 3 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์ การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สมมติฐานทงั 3 ขอ้จะทาํการทดสอบทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 

4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ซึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

4.1.1 ขอ้มูล ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติอยูแ่ลว้ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูล ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามปรากฏผลดงัตารางที 4.1 
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ตารางท ี4.1: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของข้อมูล ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทีมี  
                     ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 104 26 

หญิง 296 74 

รวม 400 100 

จากตารางท ี4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยูแ่ลว้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26 

4.1.2 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ขอ้มูล ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นอาย ุขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูบ้ริโภค และพนกังาน
บริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นอาย ุปรากฏผลดงัตารางที 4.2 

ตารางท ี4.2: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของข้อมูล ข้อมูลเกยีวกบัสถานภาพทวัไปของ 
ข้อมูล ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทมีีประกนัชีวิตอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตาํกวา่30ปี 338 84.5 

31-40 ปี 48 12 

41-50 ปี 12 3 

มากกวา่ 50 ปี 2 0.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางท ี4.2 พบวา่ ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ขอ้มูล ผูบ้ริโภค และพนกังาน บริษทั 
AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาย ุตาํกวา่30ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.5 

รองลงมา ไดแ้ก่ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ12  41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 3 และมากกวา่ 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 0.3 

4.1.3 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นสถานภาพ ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังาน
บริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นสถานภาพ ปรากฏผลดงัตารางที 4.3 
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ตารางท ี4.3: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพของ ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทมีี
ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 350 87.5 

สมรส 50 12.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางท ี4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมา ไดแ้ก่ สมรส คิดเป็นร้อยละ 
12.5 หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 0 

4.1.4 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนบุตร ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังาน
บริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนบุตร ปรากฏผลดงัตารางที 4.4 

ตารางท ี4.4: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของจํานวนบุตรของ ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทมีี
ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวนบุตร จํานวน ร้อยละ 
ไม่มีบุตร 362 90.5 

1-2คน 34 8.5 

3คนขึนไป 4 1 

รวม 400 100 

 

จากตารางท ี4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA มี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมาเป็น 1-2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 และ3คนขึนไป คิดเป็นร้อยละ 1 
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4.1.5 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระดบัการศึกษา ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และ
พนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระดบัการศึกษา ปรากฏผลดงั
ตารางที 4.5 

ตารางท ี4.5: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละระดับการศึกษาของ ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทมีี
ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 17 4.3 

ตงัแต่ปริญญาตรีขึนไป 383 95.8 

รวม 400 100 

 

จากตารางท ี4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตงัแต่ปริญญาตรีขึนไป คิดเป็น ร้อยละ 95.8 

รองลงมาเป็นตาํกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.3 

4.1.6 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นอาชีพ ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั 
AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นอาชีพ ปรากฏผลดงัตารางที 4.6 

ตารางท ี4.6: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละระดับอาชีพของ ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ท ีมี
ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
พนกังานบริษทัเอกชน 246 61.5 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 17 4.3 

ขา้ราชการ 14 3.5 

ธุรกิจส่วนตวั 123 30.8 

รวม 400 600 
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จากตารางท ี4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาเป็น
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 30.8 พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.5 

4.1.7 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติ อยู่
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นรายได ้ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังาน
บริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นรายได ้ปรากฏผลดงัตารางที 4.7 

ตารางท ี4.7: ตารางแสดงจํานวนและค่าร้อยละของรายได้ของ ผู้บริโภค และพนักงานบริษัท AIA ทมีี 
ประกนัชีวติอยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตาํกวา่ 15,000 บาท 51 12.8 

15,001-20,000 บาท 96 24 

20,001-30,000 บาท 108 27 

30,001 บาทขึนไป 145 36.3 

รวม 400 100 

 

จากตารางท ี4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายได ้30,001 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาเป็น 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 และ ตาํกวา่ 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 12.8 

4.1.8 ขอ้มูลเกียวกบัการเลือกซือประกนัชีวติ และการตลาดบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล
เกียวกบั ขอ้มูลเกียวกบัการเลือกซือประกนัชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซือ
อะไร (What) , ทาํไมจึงซือ (Why) , ซือเมือใด (When) , รู้จกัจาก ทีไหน (Where) , ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(Whom) และ ตดัสินใจซือ (How) ดงันีการเลือกซือ 

 1. ผูบ้ริโภคซืออะไร (What)  

2. ทาํไมจึงซือ (Why) 

 3. ซือเมือใด (When)  
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4. รู้จกัจากทีไหน (Where)  

5. ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Whom)  

6. ตดัสินใจซือ (How) 

ตารางท ี4.8: ตารางแสดงค่าเฉลยีและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของการเลอืกซือ ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการเลอืกซือ X S.D. 
1. ผูบ้ริโภคซืออะไร (What) 3.79 0.80 

2. ทาํไมจึงซือ (Why) 3.60 0.90 

3. ซือเมือใด (When) 3.50 0.78 

4. รู้จกัจากทีไหน (Where) 3.53 0.90 

5. ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Whom) 3.64 0.90 

6. ตดัสินใจซือ (How) 2.95 0.88 

รวม 3.50 0.61 

 

จากตารางที 4.8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมี ประกนั
ชีวติอยูแ่ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

         ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวิตอยูแ่ลว้ในเขต 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นWhat ( X = 3.79) ดา้นWhom ( X = 3.64) ดา้นWhy ( 

X = 3.60) ดา้นWhere ( X = 3.53) ดา้นWhen ( X = 3.50) และดา้นHow ( X = 2.95) ตามลาํดบั 

         ขอ้มูลเกียวกบั ขอ้มูลเกียวกบัการตลาดบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นสิง แวดลอ้ม และ
ดา้นกระบวนการจดัการ ดงันี 

 การตลาดบริการ  

1.ดา้นสินคา้  

2.ดา้นราคา  

3.ดา้นสถานที  

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 5.ดา้นความรู้ความสามารถ  

6.ดา้นสิงแวดลอ้ม  

7.ดา้นกระบวนการจดัการ 
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ตารางท ี4.9: ตารางแสดงค่าเฉลยีและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของ การตลาดบริการ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการตลาดบริการ 7P X S.D. 
1. ดา้นสินคา้ 4.28 0.70 

2. ดา้นราคา 4.14 0.72 

3. ดา้นสถานที 4.10 0.72 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.65 0.78 

5. ดา้นความรู้ความสามารถ 4.35 0.69 

6. ดา้นสิงแวดลอ้ม 4.43 0.66 

7. ดา้นกระบวนการจดัการ 4.36 0.62 

รวม 4.19 0.58 

 

จากตารางท ี4.9 พบวา่ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติอยูแ่ลว้ในเขต 

กรุงเทพมหานครนนั  

         ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีประกนัชีวติอยูแ่ลว้ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นสิงแวดลอ้ม ( X = 4.43) ดา้น กระบวนการจดัการ 

 ( X = 4.36) ดา้นความรู้ความสามารถ ( X = 4.35) ดา้นสินคา้ ( X = 4.28) ดา้น ราคา ( X = 4.14) ดา้นสถานที 
( X = 4.10) และดา้นการส่งเสริมการขาย ( X = 3.65) ตามลาํดบั 

4.1.4 ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความคิดเห็นของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจซือประชีวติ AIA ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีผลต่อการตดัสินใจ ซือประชีวิต 
AIA ในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดงัตารางที 4.10 
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ตารางท ี4.10: ตารางแสดงค่าเฉลยีและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของ ผู้บริโภค และ
พนักงานบริษัท AIA ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือประชีวติ AIA ในเขต กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการตัดสินใจซือ X S.D. 
1.ความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ 4 0.95 

2.ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ 4.02 0.91 

3.ระบบสามรถใชง้านไดง่้าย 4.21 0.88 

4.ระบบมีความน่าเชือถือ 4.26 0.88 

5.ความรู้ ความเชียวชาญในการใชร้ะบบ 4.06 0.99 

6.ระบบแสดงรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน 4.29 0.82 

7.ความรวดเร็วในการใหบ้ริการผา่นระบบ iPos+ 4.14 0.93 

8.สามรถส่งขอ้มูลผา่นระบบ iPos+ ใหลู้กคา้ไดง่้าย 4.13 0.88 

รวม 4.14 0.80 

 

จากตารางท ี4.10 พบวา่ ผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประ ชีวติ 
AIA ในเขตกรุงเทพมหานครนนั ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค และพนกังานบริษทั AIA ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือประชีวติ AIA ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ระบบแสดงรายละเอียด
ไดอ้ยา่งชดัเจน ( X = 4.29) ระบบมีความน่าเชือถือ ( X = 4.26) ระบบสามรถใชง้านไดง่้าย ( X = 4.21) ความ 

รวดเร็วในการใหบ้ริการผา่นระบบ iPos+ ( X = 4.14) สามรถส่งขอ้มูลผา่นระบบ iPos+ ใหลู้กคา้ได ้ง่าย ( X 

= 4.13) ความรู้ ความเชียวชาญในการใชร้ะบบ ( X = 4.06) ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์( X = 4.02) และ ความ
เสถียรของเซิร์ฟเวอร์( X = 4) ตามลาํดบั 

4.2 การรายงานด้วยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ซึงไดแ้ก่ การวเิคราะห์สมมติฐานทงั 3 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวจิยั ดงันี 4.2.1 สมมติฐานขอ้ที 1 จะใชส้ถิติการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม / กลุ่มทีมีอิสระต่อกนั (Independent) กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุ่มตงัแต่ 3 

กลุ่มขึนไป จะใชก้ารทดสอบความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และมองเห็นความแตกต่างจะ
ทาํการทดสอบดว้ยการ เปรียบเทียบและลายคู่ ดว้ยวธีิการของ แซฟแฟ่ (Scheffe) 
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ตารางท ี4.11: ตารางแสดงค่าเฉลยีและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทใีช้ในการทดสอบ สมมติฐาน
ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของภาพลกัษณ์ทดีีของ ผู้บริโภค และ พนักงานบริษัท AIA ในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ 

การตัดสินใจ 
 

เพศชาย เพศหญงิ T p 
N X S.D N X S.D 

รวม 104 4.19 0.88 296 4.12 0.77 0.72 0.14 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางท ี4.11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือประกนัชีวิต 
จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ พบวา่ เพศชาย และเพศหญิง มีผลต่อ
การตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที ระดบั 0.05 

ตารางท ี4.12: ตารางแสดงสถิติเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกนัชีวติ จําแนก ตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุ 

การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3 23.98 7.99   

    13.71 0.00* 

ภายในกลุ่ม 396 230.88 0.58   

รวม 399 254.86    

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางท ี4.12 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ ประกนัชีวิต 
จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ พบวา่ อาย ุมีผล ต่อการตดัสินใจซือ
ประกนัชีวติ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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ตารางท ี4.13: ตารางแสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือประกนัชีวติ จาํแนกตาม
ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายเุป็นรายคู่ 

อายุ x ตํากว่า30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกว่า50ปี 
4.11 4.47 4.23 1.12 

ตาํกวา่30ปี 4.11 - 0.13 1.00 0.00* 

31-40ปี 4.47  - 0.78 0.00* 

41-50ปี 4.23   - 0.00* 

มากกวา่50ปี 1.12    - 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางท ี4.13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือประกนัชีวิต 

จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มอาย ุมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือประกนัชีวติโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3คู่ ดงัต่อไปนี 

คู่ที  : กลุ่มอายตุาํกวา่  ปี และกลุ่มอายมุากกวา่  ปี 

คู่ที  : กลุ่มอาย ุ -  ปี และกลุ่มอายมุากกวา่  ปี 

คู่ที  : กลุ่มอาย ุ -  ปีและกลุ่มอายมุากกวา่  ปี 

 

ตารางท ี4.14: ตารางแสดงสถิติเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกนัชีวติ จําแนก 
 ตามข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1 0.75 0.75   

    1.18 0.28 

ภายในกลุ่ม 398 254.11 0.58   

รวม 399 254.86    

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางท ี .  พบวา่ สถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดยภาพรวม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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ตารางท ี4.15: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านจํานวนบุตร 
การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.18 1.59   

    2.51 0.08 

ภายในกลุ่ม 397 251.68 0.63   

รวม 399 254.86    

 
จากตารางท ี .  พบวา่ จาํนวนบุตร มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

ตารางท ี4.16: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ 
 จําแนกตามข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านจํานวนบุตรเป็นรายคู่ 

จํานวนบุตร (X) ไม่มีบุตร 1-2คน 3คนขนึไป 
4.14 4.06 5.00 

ไม่มีบุตร 4.14 - 0.67 0.11 

1-2คนขึนไป 4.06  - 0.73 

3คนขึนไป 5.00   - 

 

จากตารางท ี4.16 พบวา่ จาํนวนบุตรทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยไม่ปรากฏจาํนวนคู่เลย 
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ตารางท ี4.17: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1 18.84 18.84   

    31.76 0.00* 

ภายในกลุ่ม 398 236.62 0.59   

รวม 399 254.86    

 

จากตารางท ี4.17 พบวา่ ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดย ภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ตารางท ี4.18: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3 5.04 1.68   

    2.66 0.05 

ภายในกลุ่ม 396 249.82 0.63   

รวม 399 254.86    

 

จากตารางท ี4.18 พบวา่ อาชีพทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดย ภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางท ี4.19: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ 

อาชีพ (X) พนักงาน
บริษัทเอกชน 

พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ข้าราชการ ธุรกจิ
ส่วนตัว 

4.20 4.27 4.31 3.97 
พนกังานบริษทัเอกชน 4.20  0.96 0.94 0.36 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.27  - 1.00 0.65 

ขา้ราชการ 4.31  - - 0.63 

ธุรกิจส่วนตวั 3.97    - 

 

จากตารางท ี4.19 พบวา่ อาชีพทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดย ภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยไม่ปรากฏจาํนวนคู่เลย 

 

ตารางท ี4.20: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ 

การตัดสินใจซือประกนัชีวติ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F P 
 

           ภาพโดยรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 3 5.23 1.74   

    2.77 0.04 

ภายในกลุ่ม 396 249.82 0.63   

รวม 399 254.86    

 

จากตารางท ี4.20 พบวา่ รายไดที้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA โดย 

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางท ี4.21: ตารางแสดงค่าเฉลยีเปรียบเทยีบความแตกต่างของการตัดสินใจซือประกันชีวติ จําแนกตาม
ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้เป็นรายคู่ 

สถานภาพ 
 
 

        
      (X) 

ตํากว่า 15,000
บาท 

15,001-20,000บาท 20,001-30,000
บาท 

30,000บาท
ขนึไป 

4.05 3.99 4.14 4.27 

ตาํกวา่15,000บาท 4.05 - 0.98 0.88 0.99 

15,001-20,000บาท 3.99   0.98 0.84 

20,001-30,000บาท 4.14   - 0.55 

30,000บาทขึนไป 4.27    - 

 

จากตารางท ี4.21 พบวา่ รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA โดยภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยไม่ปรากฏจาํนวนคู่เลย 

 

4.2.2 สมมติฐานขอ้ที 2 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์การ ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือก ซือ และปัจจยัการตลาด
บริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ใน เขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่
ปรากฏผลดงัตารางที 19 

ตารางท ี4.22: ตารางแสดงค่าอทิธิพลของตัวแปร ปัจจัยการเลอืกซือ ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือ ประกนัชีวติ 
AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวธีิวเิคราะห์การ ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ปัจจัยการเลอืกซือ สัมประสิทธิการถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

รวมปัจจยัการเลือกซือ 0.16 0.42 0.67 

R 2 = 0.463, F-Value = 11.058, n = 235, P-Value ≤ 0.05* 

 

จากตารางท ี4.22 ปัจจยัการเลือกซือ มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA อยา่งมี นยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 โดยปัจจยัการเลือกซือทีผลต่อ การตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ร้อย ละ 46.3 
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4.2.2 สมมติฐานขอ้ที 3 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์การ ถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพือศึกษา ปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผล ต่อการตดัสินใจซือ
ประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ปรากฏผลดงั ตารางที 20 

ตารางท ี4.23: ตารางแสดงค่าอทิธิพลของตัวแปร ปัจจัยการตลาดบริการ 7P ทมีีผลต่อการตัดสินใจ ซือ
ประกนัชีวติ AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวธีิวเิคราะห์การ การถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 

 
ปัจจัยการเลอืกซือ 

สัมประสิทธิการ
ถดถอย 
(Beta) 

 
ค่า t 

 
Sig (P-Value) 

รวมปัจจยัการตลาดบริการ -1.12 -1.33 0.18 

    

R = 0.681, F-Value = 210.152, n = 400, P-Value ≤ 0.05* 

 

จากตารางท ี4.23 ปัจจยัการตลาดบริการ 7P มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA อยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดปัจจยัการตลาดบริการ 7P มีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ร้อย
ละ 68.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

 

บทท ี5 

บทสรุป 

        บทสรุปการวจิยัเรือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซือ และปัจจยัการตลาด บริการ 7P ทีมี
ผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร มี บทสรุปสามารถอธิบาย
ไดด้งันี  

5.1 สรุปผลการวจิยั  

5.2 การอภิปรายผล  

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

      การสรุปผลการวจิยัจะนาํเสนอใน 2 ส่วน ดงันี 

     5.1.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง ไดแ้ก่ค่าร้อยละ   

               (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ   

               วเิคราะห์พบวา่ 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิงจาํนวน 296 คน  

               คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศชายจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 

2) ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นอาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุาํกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ   
84.5 รองลงมา ไดแ้ก่ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 12 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 3 และมากกวา่ 50 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 0.3 

        3)  ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นสถานภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น โสด คิดเป็นร้อยละ   

              87.5 รองลงมา ไดแ้ก่สมรส คิดเป็นร้อยละ 12.หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 0 

        4) ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นจาํนวนบุตร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี บุตร คิดเป็นร้อยละ   

             90.5 รองลงมาเป็น 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ3คนขึนไป คิดเป็นร้อยละ 1 

 



 
44 

 

 

      5)  ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา 

           ตงัแต่ปริญญาตรีขึน คิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมาเป็นตาํกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 4.3 

      6) ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อย 

           ละ 61.5 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 30.8 พนกังานรัฐวสิหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ  

           ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.5 

      7) ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้นรายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้30,001 บาทขึนไป คิด 

           เป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาเป็น 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 15,001-20,000 บาท คิดเป็น 

           ร้อยละ 24 และ ตาํกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 

5.1.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึงไดแ้ก่ การสรุปผลการ   

         วเิคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานทงั 3 ขอ้ ดงันี 

1) สมมติฐานขอ้ที 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+  

ในเขต กรุงเทพมหานคร 

               สถิติทีใชท้ดสอบคือ สถิติทดสอบที (Independent Sample t-Test) และการ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สรุปไดว้า่ความแตกต่างของลกัษณะ ส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดอ้าชีพ และจาํนวนบุตร ทีมีผลต่อการ ตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่น
ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2)  สมมติฐานขอ้ที 2: ปัจจยัการเลือกซือ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ 
iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

                สถิติทีใชท้ดสอบคือ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์การถดถอย แบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สรุปไดว้า่ การเลือกซือ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ ประกนัชีวิต AIA 

ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3)  สมมติฐานขอ้ที 3: ปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ ประกนัชีวิต AIA ผา่น
ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สถิติทีใชท้ดสอบคือ สถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์การถดถอย แบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) สรุปไดว้า่ การตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซือ ประกนัชีวติ AIA ผา่น
ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2 การอภิปรายผล 

       การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดย จะ
อธิบายตามสมมติฐานดงันี 

      5.2.1 สมมติฐานขอ้ที 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่น ระบบ iPos+   

                ในเขตกรุงเทพมหานคร 

             ผลการวจิยัพบวา่ ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั การศึกษา 
อาชีพ รายได ้และจาํนวนบุตร ทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่น ระบบ iPos+ ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

             การศึกษาเกียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล หรือลกัษณะดา้น ประชากรศาสตร์ทีประกอบดว้ย อาย ุเพศ 
ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ โดย การศึกษาเหล่านนั เป็นเกณฑ์ที นิยมใชใ้นการแบ่ง
สวนตลาด เนืองจากลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีสาํคญัและสถิติที วดัไดข้องประชากรทีมี
ส่วนในการกาํหนดตลาดเป้าหมายทางการ ตลาดของกลุ่มผูป้ระกอบการต่างๆ เป็นตน้ ในขณะทีลกัษณะ
ดา้นจิตวทิยา สังคม และวฒันธรรม จะ ช่วยอธิบายถึงความคิด และ ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านนั 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะ สามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผล ต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทงัง่าย
ต่อการวดัมากกวา่ตวั แปร อืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ทีสาํคญัดีดงันีอาย ุ(Age) เนืองจากผลิตภณัฑจ์ะ
สามารถตอบ สนอง ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที มีอายแุตกต่าง ผูป้ระกอบการจึงใชป้ระโยชน์จาก
คุณสมบติัส่วน บุคคล เช่น เพศ อายรุะดบั การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละอืนๆ มาเป็นตวัแปรในการดาํเนินการ 
ตลาด เพือทาํให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานทางดา้นการตลาดต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ต่อไป 

            สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริรัตน์ ตนัติบฤล (2541) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการทาํประกนั ชีวติ 
แบบสะสมทรัพย ์โดยศึกษาในเขตอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการวจิยัพบวา่เพศ ชายทาํ
ประกนัชีวติมากกวา่เพศหญิง และช่วงอายขุองผูท้าํประกนัมากทีสุดคือ ช่วง 41-50 ปี ส่วน ระดบัการศึกษา
ของผูท้าํประกนัมากทีสุดคือ ระดบัปริญญาตรี และอาชีพทีทาํประกนัมากทีสุดคือ อาชีพอิสระ ซึงส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทีอายตุาํกวา่ 20 ปี รายไดข้องผูท้าํประกนัชีวติส่วนใหญ่ไม่ตาํกวา่ 6,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี
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เหตุผลในการซือประกนัชีวิต แบบสะสมทรัพย ์โดยเรียงจาก ความสาํคญัมากทีสุด คือ การลงทุนในรูปแบบ
การออมทรัพย ์รองลงมาเป็น อตัราผลดอกเบียสูงกวา่ แบบปนกนัอืน ตามลาํดบั ส่วนเหตุผลทีซือประกนั
ชีวติ เพราะตวัแทนเสนอขายเป็นบุคคลใกลชิ้ต รวมถึงมีการบริการหลงัการขายทีดี รูปแบบประกนัชีวติมี
หลายรูปแบบ และน่าสนใจ 

        5.2.2 สมมติฐานขอ้ที 2 : ปัจจยัการเลือกซือ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่น ระบบ  

                 iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

          ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัการเลือกซือ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

         กมลภทัร นิยมนา (2554) การคน้ควา้นีเพือ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการ เลือกซือ
ประกนัชีวติ โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีขนาดกลุ่ม ตวัอยา่ง 400 คน 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช ้คือ ค่าเฉลีย Mean ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าร้อยละ Percent และการวเิคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-Way Analysis of 

Varience : ANOVO) 

         สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กมลภทัร นิยมมา (2554) การคา้ควา้เพือศึกษาปัจจยัการเลือกซือ ประกนั
ชีวติ ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัการเลือกซือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัทีมาก ทีสุด โดยมีดา้น 
ราคา การจดัจาํหน่าย กรมธรรม ์การส่งเสริมการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษา สถานภาพ โรคทางพนัธุกรรมทีแตกต่างกนั มีผลต่อการ เลือกซือประกนัชีวติของผูบ้ริโภค
ไม่แตกต่างกนั 

         ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อการเลือกซือประกนัชีวติของ 

ผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 4.24 ผลจากความคิดเห็นในดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด 
โดยมีค่าเฉลีย 4.42 ดา้นการจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย 4.34 ดา้นผลิตภณัฑ ์กรมธรรมอ์ยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย 4.24 ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก โดนมี ค่าเฉลีย 3.98 จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่อายุ เพศ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ โรคทางพนัธุกรรมทีแตกต่างกนั
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
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        5.2.3 สมมติฐานขอ้ที 3 : ปัจจยัการตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่น 

                 ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

                ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยั การตลาดบริการ 7P ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่น  

                ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

           แนวความคิดกลยทุธ์การตลาดสาหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) เผือการบริหาร การตลาดยคุ
ใหม่วา่ขนัตอนในการตดัสินใจซือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบั ขนัตอนใน การตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคพบวา่ผู ้บริโภคผา่นกระบวนการ 7 ขนัตอน คือธุรกิจที ใหบ้ริการจะใช ้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps คือ เครืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดทีควบคุมได ้เพือตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพือ กระตุน้ ใหก้ลุ่ม ลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการ
สินคา้ และบริการของตน 

         สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มนตรีโมชฎาพร (2556) ศึกษาเรือง กลยทุธ์ในการเพิมผลผลิตเบีย 

ประกนัชีวติของ บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชนัแนลแอสชวัรันส์จากดั กรณีศึกษา ภาคยนิูตีมี วตัถุประสงค์
เพือศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ทีทาใหส่้วนแบ่งการตลาดของผลผลิตเบียประกนั ชีวติลดลง โดยใช้
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการภาคอาวุโส ผูจ้ดัการภาค และผูจ้ดัการหน่วยของ ภาคยนิูตีโดยวเิคราะห์ดว้ย
แผนผงัสาเหตุและผล การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และการวเิคราะห์การจบัคู่ปัจจยั
แวดลอ้มภายนอกกบัปัจจยัแวดลอ้มภายใน ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุสาํคญัของปัญหาทีทาใหผ้ลผลิตเบีย
ประกนัชีวติและส่วนแบ่งการตลาดลดลง มาจากปัจจยัดา้น ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ปัจจยัดา้น
การตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร ดงันนับริษทัควรดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยสร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขนัในตลาด เพิมจุดบริการและช่องทางการ ขาย เพือปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ภาวะการแข่งขนั 
ส่งเสริมการบริการหลงัการขายเพือเพิมขีด ความสามารถในการแข่งขนั สร้างสรรคสื์อโฆษณาทีดึงดูดใจ ทา
การตลาดอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดี
ของบริษทั กาํหนดหลกัเกณฑ ์ในการรับตวัแทนและพฒันาตวัแทน เพือเพิมประสิทธิภาพในการทางาน
ต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยครังต่อไป 

         เพือใหผ้ลการศึกษาในครังนีสามารถขยายต่อไป ผูท้าํวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นสาํหรับการทาํ
วจิยัครังต่อไป 

        5.3.1 ควรศึกษาถึงปัจจยัอืนๆ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น ความคาดหวงัในระบบ คุณภาพการ และการใหบ้ริการของตวัแทน เป็น ตน้ เพือจะได้
ทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต กรุงเทพมหานครทีจะ
นาํมาสู่การพฒันาระบบ และการใหบ้ริการของตวัแทนให้ดียงิขึนต่อไป  

         5.3.2 ควรทาํการศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มอืนๆ ทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริหาร พนกังาน
ดา้นอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัระบบ และการบริการของตวัแทน โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In- dept Interviews) 

เป็นเครืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว เพือใหไ้ดข้อ้มูล เชิงลึกเกียวกบัแนวทาง
ปฏิบติัเพือใหมี้การใหบ้ริการทีมีประสิทธิภาพ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ ประกนัชีวิต AIA ผา่นระบบ iPos+ 

ในเขตกรุงเทพมหานครในทีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บรรณานุกรม 

 

กมลภทัร นิยมนา. (2554). ปัจจัยในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนคร 

              นครราชสีมา. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

กิตติพงษ ์ ปาลี. (2550). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตของข้าราชการในเขตอาํเภอแม่ 

             แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน. สารนิพนธ์ปริญญา 

            มหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จนัทร์จิรา คาํสุข. (2549). การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวยัรุ่นใน 

            ห้างสรรพสินค้า จงัหวดัเชียงใหม่. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชยัวฒัน์ โฆษภทัรพิมพ,์ พหล ศกัด์ิคะทศัน์ และ จินตนา จูมวงษ.์ (2551). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ 

             ตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบสาํหรับวิเคราะห์รูปแบบของการ 

            ประกันชีวิต. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 

บุษกร คาํคง. (2542). ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบัน 

             สอน ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต:  

             มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ (2536). กลยทุธ์การตลาดและการประยกุต์ใช้จริงในทางธุรกิจในแต่ละกรณี 

             ตัวอย่าง. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 

ปิยะนุช เหลืองาม. (2552). บรรทัดฐานในการตัดสินใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการ 

            เรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ภาวะโลกร้อน ตามแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

           สังคม (STS) คณะศึกษาศาสตร์. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

มนตรี  โมชฎาพร. (2556). กลยทุธ์ในการเพ่ิมผลผลิตเบีย้ประกันชีวิตของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์ 

           แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์จาํกัด กรณีศึกษา ภาคยนิูตี.้ สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

วฒิุชยั จาํนงค.์ (2523). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลก ธุรกิจ. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2549). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: บริษทั ธรรมสาร จาํกดั. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ศุภร เสรีรัตน์. (2541). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วสิิทธ์ิพฒันา. 

ศิริรัตน์ ตนัติบูล. (2541). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทาํประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยศึกษาในเขต 

            อาํเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศิริโรจน์ วงศกร์ะจ่าง. (2554). ศึกษาในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิตของ ข้าราชการใน              

เขตอาํเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   



Barnard, C.I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University. 

Kotler, P. (1997). Marketing management: Analysis, planning implementation and control. New Jersey: 

Asimmon &Schuster. 

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer behavior (The 

Millennium). New Jersey: Prentice Hall. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลอืกซ้ือ และปัจจัยการตลาดบริการ 7P ทีม่ีผล 

ต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดนีจั้ดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลอืกซ้ือ 

และปัจจัยการตลาดบริการ 7P ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผ่าน ระบบ iPos+ ในเขต

กรุงเทพฯ 

      ทางผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือผูต้อบแบบสอบถามในการใหข้อ้มูลท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 

โดยท่ีขอ้มูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั และใชเ้พื่อประโยชน์ทาง การศึกษาเท่านั้น 

      แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง

ของท่านมากทีสุ่ด 

1. เพศ 

1.1 ชาย                                                                          1.2 หญงิ 

 

2. อายุ 

2.1 ต ่ากว่า30ปี                                                                2.2 31-40 ปี 

2.3 41-50 ปี                                                                    2.4 มากกว่า 50 ปี 

 

3. สถานภาพ 

3.1 โสด                            3.2 สมรส                       3.3 หม้าย/หย่าร้าง 

 

4. จ านวนบุตร 

 4.1 ไม่มีบุตร                     4.2 1-2 คน                    4.3 3 คนขึน้ไป 

5. ระดับการศึกษา 

 5.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี                                                     5.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

6. อาชีพ 

 6.1 พนักงานบริษัทเอกชน                                        6.2 พนักงานรัฐวสิาหกจิ 

 6.3 ข้าราชการ                                                           6.4 ธุรกจิส่วนตัว 

 

 



7. รายได้ 

 7.1 ต ่ากว่า 15,000 บาท                                            7.2 15,001-20,000 บาท 

 7.3 20,001-30,000 บาท                                            7.4 30,001 บาทขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที2่  ข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกซ้ือประกนัชีวติ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 
 

 
 

การเลอืกซ้ือประกันชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

5 

เห็นด้วย
มาก 

4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 

2 

เห็น
ด้ววย
น้อย
ทีสุ่ด 1 

1.ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What)      

1.1การประกนัชีวติแบบตลอดชีพ      

1.2การประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์      

1.3การประกนัชีวติแบบบ านาญ      

2.ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why)      

2.1ท่านจ าเป็นต้องซ้ือประกนัชีวติเพือ่น 
เป็นเงินทุนการศึกษาบุตร 

     

2.2ท่านจ าเป็นต้องซ้ือประกนัชีวติเพือ่เป็น 
เงินทุนส าหรับการรักษาพยาบาลระยะยาว 

     

2.3ท่านจ าเป็นต้องซ้ือประกนัชีวติเพือ่น 
เป็นเงินทุนในการด ารงชีพหลงัเกษียณอาย 

     

3.ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When)      

3.1ท่านซ้ือประกนัชีวติเมื่อท่านเจ็บป่วย      

3.2ท่านซ้ือประกนัชีวติเมื่อมีคนชักชวนให้ 
ซ้ือ 

     

3.3ท่านซ้ือประกนัชีวติเมื่อมีรูปแบบ 
กรมธรรม์ประกนัชีวติทีน่่าสนใจและตรง 
ตามความต้องการ 

     

3.4ท่านซ้ือประกนัชีวติเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ 
ปลอดภัยจากการท างาน หรือการใช้ 
ชีวติประจ าวนั 

     

 



 
 

 
 

การเลอืกซ้ือประกันชีวติ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

5 

เห็นด้วย
มาก 

4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 

2 

เห็นด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 1 

4.ผู้บริโภครู้จักประกนัชีวติจากทีไ่หน 
(Where) 

     

4.1ท่านรู้ว่ามีการประกนัชีวติจากโทรทศัน์      

4.2ท่านรู้ว่ามีการประกนัชีวติจากเพือ่น/ 
ญาติพีน้่อง 

     

4.3ท่านรู้ว่ามีการประกนัชีวติจากตัวแทน 
ประกนั 

     

5.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Whom) 

     

5.1ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี ่น้อง ญาติ      

5.2บุคคลใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา เพือ่น      

5.3ตัวแทนขายประกนัชีวติ      

6.ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ืออย่างไร 
(How) 

     

6.2ซ้ือผ่านตัวแทนขาย      

6.3ซ้ือผ่าน Call Center      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 
 
 

ปัจจัยด้านสวนประสมทางการตลาด
บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

5 

เห็นด้วย
มาก 

4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 

2 

เห็นด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 1 

1.ด้านผลติภัณฑ์      

1.1ช่ือเสียงความมั่งคงของบริษัท      

1.2แบบประกนัมีลกัษณะเด่น      

1.3เป็นหลักประกนัให้กบัผู้เอาประกนั และ 
ครอบครัว 

     

1.4แบบประกนัท าความเข้าใจได้ง่าย      

2.ด้านราคา      

2.2ระยะเวลาได้การจ่ายเบีย้ประกนั      

2.3เลอืกวธีิได้การจ่ายเบีย้ประกนัได้      

2.4อตัราค่าเบีย้ประกนัมีความเหมาะสม      

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

3.1วธีิการน าเสนอของตัวแทน      

3.2มีความรวดเร็วในการท าประกนั      

3.3มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร      

4.การส่งเสริมการขาย      

4.1การเสนอขายของตัวแทน      

4.2การโฆษณาตามส่ือต่างๆ      

4.3จัดกจิกรรมการบริการเพื่อสังคม      

5.ด้านพนักงาน      

5.1การบริการของตัวแทน      

5.2ตัวแทนอธิบายเข้าใจง่าย      

5.3สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ      

5.4ความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจ      

 



 
 

ปัจจัยด้านสวนประสมทางการตลาด
บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

5 

เห็นด้วย
มาก 

4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 

2 

เห็นด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 1 

6.ด้านการสร้าง และการน าเสนอลกัษณะ 
ทางกายภาพ 

     

6.1บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน      

6.2ช่ือเสียงของบริษัท      

6.3ให้รายละเอียดชัดเจน      

7.ด้านกระบวนการ      

7.1มีความรวดเร็วในการให้บริการ      

7.2มีความสะดวกในการช าระเงิน      

7.3การแจ้งเตือนวันหมดอายุ และการต่อ 
อายุ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่4 ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติผ่านระบบ iPos+  

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง โดยเลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ 
 
 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

ระดับการตัดสินใจ 

ระดับ
การ

ตัดสินใจ
มากทีสุ่ด 

 
5 

ระดับการ
ตัดสินใจ
มาก 

 
 

4 

ระดับการ
ตัดสินใจ
ปานกลาง 

 
 

3 

ระดับ
การ

ตัดสินใจ
น้อย 

 
2 

ระดับ
การ
ตัดสิน 
ใจน้อย
ทีสุ่ด 

1 

1.ความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์      

2.ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์      

3.ระบบสามรถใช้งานได้ง่าย      

4.ระบบมีความน่าเช่ือถือ      

5.ความรู้ ความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ      

6.ระบบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน      

7.ความรวดเร็วในการให้บริการผ่านระบบ 
iPos+ 

     

8.สามรถส่งข้อมูลผ่านระบบ iPos+ ให้ 
ลูกค้าได้ง่าย 

     

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลอืซ้ือ 
และปัจจัยการตลาดบริการ 7P ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏบิัติงานสหกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข.1 ไขBOXต่ออาย ุPA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข.2 จดัเรียงกรมธรรมข์องลูกคา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี ข.3 เช็คงานต่ออาย ุPA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข.4 จ่ายเช็คใหลู้กคา้เพื่อต่ออายกุรมธรรม ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลอืกซ้ือ และปัจจัยการตลาดบริการ 7P ทีม่ผีลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Study of Personal Factors, Buying Factors, and Service Marketing (7Ps) Factors 

Affecting the Insurance Buying Decision Making through the AIA iPos+ in Bangkok 

Metropolitan Area. 

นายกฤติเศก    บัวทบั             5904300277 

นางสาวพณพร  วรรณฤทธิ์    5904300332 

ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค ์ของการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัการเลือกซ้ือ และปัจจยัการตลาด 

บริการ 7P ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ของ การวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่น

ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัการเลือกซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และ(3) เพื่อศึกษาปัจจยั

การตลาดบริการ 7P ท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

The objectives of Study of Personal Factors, 

Buying Factors, and Service Marketing (7Ps) 

Factors Affecting the Insurance Buying Decision 

Making through the AIA iPos+ in Bangkok 

Metropolitan Area were to: (1) study personal 

factors affecting the insurance buying decision 

making through the AIA iPos+ in Bangkok 

Metropolitan Area (2) study buying factors 

affecting the insurance buying decision making 

through the AIA iPos+ in Bangkok Metropolitan 

Area; and (3) study service marketing (7Ps) 

factors affecting the insurance buying decision 

making through the AIA iPos+ in Bangkok 

Metropolitan 

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

      การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซ้ือ 

และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนด

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ 

iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ  

2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการเลือกซ้ือท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต AIA ผา่น ระบบ 

iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ  

3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการตลาดบริการ 7P 

ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่น

ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ 

ขอบเขตของการวจัิย 

      การก าหนดขอบเขตของการวจิยัน้ีจะอธิบาย

ในประเด็นหวัขอ้ดงัน้ี 

1 ประเภทและรูปแบบวธีิการวจิยั 

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ (Survey 

Research) ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ย

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ขอ้มูล 

การตลาดบริการ 7P และขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติ AIA ในเขตกรุงเทพฯ เป็นเคร่ืองมือ

ในการ เก็บขอ้มูล 

2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพนกังาน

ปฏิบติัการบริษทัเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร

โดยเน่ืองจากกลุ่มประชากรมีไม่จ  ากดัจ านวน 

ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro 

Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบั 

ความคลาดเคล่ือน +- 5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

3 ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวจิยั  

การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัจะก าหนดตวั

แปร 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1 ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ จ านวนบุตร 

1.2 ปัจจยัการเลือกซ้ือ  

1.3 ปัจจยัการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น

ความรู้ความสามารถ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น

กระบวนการจดัการ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

 

 

 

 



สมมติฐานการวจัิยและวธีิการทางสถิติ 

1 สมมติฐานการวิจยั การวจิยัเร่ืองการศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัการเลือกซ้ือ และปัจจยั

การตลาดบริการ 7P ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขต

กรุงเทพฯ มีการก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

1.1 ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกนัชีวติ 

AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ  

1.2 อิทธิพลปัจจยัดา้นการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมี

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่นระบบ 

iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ  

1.3 อิทธิพลปัจจยัการตลาดบริการ 7P ท่ีแตกต่าง

กนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั ชีวติ AIA ผา่น

ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพฯ การทดสอบ

สมมติฐานทั้ง 3 ขอ้จะท าการทดสอบท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2.1 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่า ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.2 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การ วเิคราะห์

สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติการวจิยั 

ดงัน้ี 

    

 1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จะใชส้ถิติเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย t-test กรณีของการ เปรียบเทียบของสอง

กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัและทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA หรือ f-test 

เม่ือพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ย

วธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

    2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 จะใชส้ถิติหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดว้ยวธีิวเิคราะห์

การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

นิยามค าศัพท์ 

นิยามค าศพัทส์ าหรับงานวจิยัมีดงัน้ี 

1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะตวัของ

แต่ละบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได ้และจ านวนบุตร เป็นตน้  

2 ปัจจยัการเลือกซ้ือ หมายถึง การท่ีบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีเคยซ้ือประกนัชีวติ ผา่นระบบ iPos+ 

กระท าการเลือกซ้ือแบบประกนัท่ีตนเองสนใจใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

3 ปัจจยัการตลาดบริการ หมายถึง การตลาด 7 

ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้

ความสามารถ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นกระบวน 

การจดัการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประชีวติ 

AIA ผา่นระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 



4 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง เป้าประสงค์

อยา่งหน่ึงของทุกสินคา้และบริการก็คือ การท าให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือใชบ้ริการนั้นๆ 

แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ความจ าเป็น ขอ้มูล 

ตวัเลือก ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

5 ระบบ iPos+ หมายถึง ระบบท่ีออกมาใหม่ ท่ี

ช่วยในการขายประกนัของตวัแทนใหง่้ายข้ึน ดว้ย

การโหลดแอปง่ายๆ ก็สามรถพร้อมใชง้าน ไม่วา่

จะอธิบายแบบประกนั เบ้ียตกเท่าไรยงัไง ก็ 

สามารถเอาใหลู้กคา้ดูไดเ้ลย หรือจะส่งผา่นระบบ

เอน็เตอร์เน็ตใหลู้กคา้ดูก็สามารถท าได ้ถา้เกิด

ลูกคา้ สนใจท าเสยก็สามรถส่งผา่นระบบ

ออนไลน์ และเขา้บริษทัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บส าหรับงานวิจยัน้ี

อธิบายไดด้งัน้ี 

• ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัน้ีบริษทั AIA ทั้งฝ่ายบริหาร 

ฝ่าบอบรม ตวัแทน และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการวจิยั

คร้ังน้ีไปพฒันากลยทุธ์บริษทัไดด้ว้ย 

• เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับองคก์รธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ด าเนินงาน และเพื่อ ส่งเสริมพฒันาการ

สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้กิด

ความส าเร็จ 

 

• ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็น

พื้นฐานขอ้มูลทางดา้นวชิาการส าหรับ

การต่อยอด งานวจิยัอ่ืนๆ ไปประยกุต์

ปรับปรุง 

ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั เอไอเอ จ ากดั / AIA Co.,Ltd.  
723 อาคารศุภาคาร ชั้ น5ห้อง5009-

5010  ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาร กรุงเทพฯ 
10600 

 
ลกัษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการ

หลกัขององค์กร 

     เอไอเอ เร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2481 ตลอด 8 ทศวรรษท่ีผ่านมา เอไอเอ 
ช่วยคนไทยกวา่หลายลา้นคนในการวางแผนทาง
การเงิน และมอบความคุม้ครองท่ีครอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วงชีวิต   เราด าเนิน
ธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ท่ียึดเอาลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  
และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ตลอดจนยังมุ่ ง ส่ง เสริมให้คนไทยมีสุขภาพ
แข็งแรง อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต้
ค  ามั่นสัญญาของเรา “Healthier, Longer, Better 
Lives - เพื่อสุขภาพและชีวติท่ีดีข้ึน” 
 

 

 



รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานของ

องค์กร 

วสัิยทัศน์ 
กลุ่มบริษทัเอไอเอมีวสิัยทศัน์ในการ

เป็นบริษทัประกนัชีวติท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 

พนัธกจิ 
พนัธกิจของเราคือการเป็นผูน้ าในการ

ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิภาค 

ปรัชญาและการด าเนินธุรกจิ 
การท าส่ิงท่ี ถูกตอ้ง ดว้ยวธีิการท่ี 

ถูกตอ้ง ดว้ยคนท่ี เหมาะสม...จะน ามาซ่ึง ผลลพัธ์ 
ท่ีถูกตอ้ง 
ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 – 5กนัยายน 2562  

วนัเวลาในการปฏิบติั วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 

09.30 น.-16.30 น 

ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นายกฤติเศก  บวัทบั พนกังานฝึกงาน
การตลาด รับผดิชอบดา้นงานขาย 

นางสาวพณพร วรรณฤทธ์ิ พนกังาน
ฝึกงานการตลาด รับผดิชอบดา้นงานขาย 
 

 

 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

การเลือกซ้ือ และปัจจยัการตลาดบริการ 7P ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่น

ระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ผลการวจิยัท่ีสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวเิคราะห์ สมมติฐานทั้ง 3

ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติการวจิยัดงัน้ี 

1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จะใชส้ถิติการเปรียบเทียบ

ของกลุ่ม / กลุ่มท่ีมีอิสระต่อกนั ( Indipendent 

Sample t-Test ) กรณีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป จะใชก้าร ทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ

มองเห็นความแตกต่างจะท าการทดสอบ ดว้ยการ

เปรียบเทียบและลายคู่ ดว้ยวธีิการของ แซฟแฟ่ 

(Scheffe) 

2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์ การถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

3 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิวเิคราะห์ การถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  



สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวจิยัจะน าเสนอใน 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง ไดแ้ก่ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ การ

สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐาน 

การอภิปรายผล 

ผลการวจิยัพบวา่ ความแตกต่างของลกัษณะส่วน

บุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั การศึกษา 

อาชีพ รายได ้และจ านวนบุตร ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ AIA ผา่น ระบบ 

iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

การศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล หรือ

ลกัษณะดา้น ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย อาย ุ

เพศ ขนาด ครอบครัว สถานภาพครอบครัว 

รายไดอ้าชีพ โดย การศึกษาเหล่านั้น เป็นเกณฑท่ี์ 

นิยมใชใ้นการแบ่งสวนตลาด เน่ืองจากลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและ

สถิติท่ี วดัไดข้องประชากรท่ีมีส่วนในการก าหนด

ตลาดเป้าหมายทางการ ตลาดของกลุ่ม

ผูป้ระกอบการต่างๆ เป็นตน้ ในขณะท่ีลกัษณะ

ดา้นจิตวทิยา สังคม และวฒันธรรม จะ ช่วย

อธิบายถึงความคิด และ ความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายเทา่นั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

จะ สามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผล ต่อการ

ก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดั

มากกวา่ตวั แปร อ่ืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ท่ีส าคญัดีดงัน้ีอาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะ

สามารถตอบ สนอง ความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ี มีอายแุตกต่าง ผูป้ระกอบการจึงใช้

ประโยชน์จากคุณสมบติัส่วน บุคคล เช่น เพศ 

อายรุะดบั การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละอ่ืนๆ มา

เป็นตวัแปรในการด าเนินการ ตลาด เพื่อท าให้เกิด

ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานทางดา้น

การตลาดต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ต่อไป 

กติติกรรมประกาศ 
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