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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ 
และ เจนเนอเรชัน่วาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือ
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิต

ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ และ  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกันชีวิตของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์กับผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม ่โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จากผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2519 จ  านวน 

100 คน  และผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2537 จ  านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ีคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่า t-test,  F-test test และ Chi-square Test  

ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลดา้นบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Gen X) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
หลงัหกัค่าใชจ่้ายต่อเดือนระหวา่ง  10,001 – 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายุเจนเนอ
เรชั่นวาย (Gen Y) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียหลงัหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนระหวา่ง  ไม่เกิน 10,001 บาท แต่กลุ่ม
บุคคลทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตเหมือนกนัคือ โดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ซ่ึงเป็นการซ้ือประกนัชีวิตให้ตนเองมากท่ีสุด มีวตัถุประสงค์เพื่อการ



 

จ 

 

ออม ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตด้วยตวัเองโดยมีสมาชิกในครอบครัวและบุคคล
ใกลชิ้ดสนบัสนุนใหซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ มีผลอยูใ่นระดบัมากดงัน้ี 

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Gen X)   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.95  ดา้นราคา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.70 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.22  ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.21 

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ (Gen X) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ีย 3.99  ดา้นราคา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 ดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.72 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.60 ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.91  ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั (ระหวา่งเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอ
เรชัน่วาย) มีผลต่อการให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ไม่แตกต่างกนั  

ผู ้มีกรมธรรม์ ท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ด้านวตัถุประสงค์แตกต่างกัน มีผลต่อการให้
ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ไม่แตกต่างกันช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน (ระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซ้ือ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
แต่ ช่วงอายุ ท่ีแตกต่างกนั ของผูมี้กรมธรรม ์มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซ้ือ ดา้นรูปแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
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ABSTRACT 

 
The objective of this study were to compare the buying behaviors of Generation X and 

Generation X towards selecting Life Insurance and to compare the  factors that affect to buying 
behaviors of Generation X and Generation X towards selecting Life Insurance. The Convenience 
sampling was used randomly to collect the data from 100 respondents who were born between 
2508-2519 and 100 respondents who were born between 2520-2537. The collected data were 
evaluated and analyzed using Percentage, Mean, T-test, F-test Test and Chi-square Test. 

 The results of this study revealed that most Generation X informants were marriage female 
with undergraduate degree that worked with private company and earned average 10,001 to 20,000 
baht per month. The most Generation Y informants were single female with bachelor degree that 
worked with private company and earned lower than 10,001 baht per month. Both generations had 
mostly the same life assurance-buying behavior. Most of them bought endowment insurance for 
themselves that aimed for saving. They made the decision to buy life insurance by themselves with 
family support.  

 The analysis of the marketing mix factors that influence the decision making to buy life 
insurance of 2 generations had the results in high level as follows 
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 Generation X (Gen X): as the marketing mix factors, it was at high level with 3.95 averages. 
In terms of the product, it was at high level with 3.95 averages. In terms of the price, it was at high 
level with 3.85 averages. In terms of the place, it was at high level with 3.70 averages. In terms of 
the marketing promotion, it was at high level with 3.83 averages. In terms of the personnel, it was at 
high level with 4.22 averages. In terms of the service process, it was at high level with 4.04 
averages and in terms of the physical distribution, it was at high level with 4.21 averages. 

 Generation Y (Gen Y) : as the marketing mix factors, it was at high level with 3.99 averages. 
In terms of the price, it was at high level with 4.02 averages. In terms of distribution place, it was at 
high level with 3.72 averages. In terms of marketing promotion, it was at high level with 3.60 
averages. In terms of personnel, it was at high level with 3.91 averages. In terms of the service 
process, it was at high level with 4.00 averages and in terms of the physical distribution, it was at 
high level with 3.91 averages. 

 As a test results, it was stated that the different of age between Generation X and 
Generation Y affecting  the marketing mix factors to their final decisions on life insurance – buying 
were not different. Policy holder had different objectives of life assurance-buying behavior, it was 
stated that the marketing mix factors influenced their final decision making on life assurance-buying 
behavior were not different. In terms of buying objectives, the different age between Generation X 
and Generation Y was not affected their final decision on their life assurance-buying behavior. 
However, in terms of the form of insurance, the different age of policy holder was affected their life 
assurance-buying behavior 

 

 

 

 

 

 


