
 ซ

สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 2 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิด และทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 9 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา  12 
 วิธีการศึกษา 13 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 13 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 13 
 สถานท่ีใชในการดําเนินงานและรวบรวมขอมูล 14 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 14 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 15 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 16 
 สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยใน 

                  อําเภอเมืองเชียงใหม 
21 

 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
                       หนา 

  สวนท่ี 3  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัย 
                 ในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามเพศ อายุ  และรายไดเฉล่ีย 
                  ตอเดือน 

30 

  สวนท่ี 4  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
               กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวยัในอําเภอเมืองเชียงใหม   

67 

  สวนท่ี 5  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
                 กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม   
                 จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน 79 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 114 
 สรุปผลการศึกษา 114 
 อภิปรายผล 131 
 ขอคนพบ 134 
 ขอเสนอแนะ 136 
  

บรรณานุกรม 140 

  
ภาคผนวก 141 
 แบบสอบถาม 142 
  
ประวัติผูเขียน 150 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

5 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 16 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ 16 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพ 17 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการศึกษา 17 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 18 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือนโดยประมาณ 
18 

8 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 

19 

9 
 

แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนสมาชิก
ท่ีกําลังศึกษาอยู 

19 

10 
 

แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเปนหัวหนา
ครอบครัว 

20 

11 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมีกรมธรรม
ประกันชีวิต  

20 

12 
 

แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเคยซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต 

20 

13 
 

แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตผานบริษัทหรือธนาคาร 

21 

14 แสดงจํานวนและรอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวน
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน 

22 

15 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

22 

 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
16 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลการ

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิต 
23 

17 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลหลักใน
การทําประกันชีวิต  

24 

18 แสดงจํานวนและรอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมี  

25 

19 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเบ้ียประกัน
ชีวิตตอป 

26 

20 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการชําระคาเบ้ีย
ประกันชีวิต 

26 

21 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระคา
เบ้ียประกันชีวิต 

27 

22 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชเวลาใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม 

27 

23 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ชําระเบี้ยประกันชีวิต 

28 

24 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตเพิ่มในอนาคตขางหนา 

28 

25 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนํา 
เพื่อน หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต 

29 

26 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานบริษัทหรือธนาคาร 

30 

27 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม จํานวน
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน 

31 

28 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

32 

 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
29 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลการ

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิต 
32 

30  แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลหลักใน
การทําประกันชีวิต  

33 

31 แสดงจํานวนและรอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมี 

35 

32 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเบ้ียประกัน
ชีวิตตอป 

36 

33 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการชําระคาเบ้ีย
ประกันชีวิต 

37 

34 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระคา
เบ้ียประกันชีวิต 

37 

35 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชเวลาใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม 

38 

36 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ชําระเบี้ยประกันชีวิต 

39 

37 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตเพิ่มในอนาคตขางหนา 

39 

38 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนํา
เพื่อนๆ หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต 

40 

39 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานบริษัทหรือธนาคาร 

41 

40 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน 

42 

41 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

43 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
42 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลการ

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิต 
44 

43 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลหลักใน
การทําประกันชีวิต  

45 

44 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมี  

47 

45 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเบ้ียประกัน
ชีวิตตอป 

49 

46 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการชําระคาเบ้ีย
ประกันชีวิต 

50 

47 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระคา
เบ้ียประกันชีวิต 

51 

48 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชเวลาใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม 

52 

49 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ชําระเบี้ยประกันชีวิต 

53 

50 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตเพิ่มในอนาคตขางหนา 

53 

51 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนําเพื่อน
หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต 

54 

52 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามซ้ือกรมธรรม 
ประกันชีวิตผานบริษัทหรือธนาคาร 

55 

53 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน 

56 

54 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูท่ีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

57 

 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
55 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลการ

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิต 
57 

56 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลหลักใน
การทําประกันชีวิต  

59 

57 แสดงจํานวนและรอยละ  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรูปแบบ
กรมธรรมประกันชีวิตท่ีมี  

60 

58 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเบ้ียประกัน
ชีวิตตอป 

61 

59 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการชําระคาเบ้ีย
ประกันชีวิต 

62 

60 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการชําระคา
เบ้ียประกันชีวิต 

63 

61 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชเวลาใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม 

63 

62 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการ
ชําระเบี้ยประกันชีวิต 

64 

63 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตเพิ่มในอนาคตขางหนา 

65 

64 แสดงจํานวนและรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการแนะนํา
เพื่อนๆ หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต 

65 

65 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ 

67 

66 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 

69 

67 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย 

70 

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
68 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
72 

69 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

74 

70 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

76 

71 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

77 

72 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภณัฑ 

79 

73 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 

81 

74 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการจดัจําหนาย 

82 

75 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

84 

76 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

86 

77 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

88 

78 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

89 

79 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภณัฑ 

90 

80 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 

92 

 



 ณ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
81 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการจดัจําหนาย 
93 

82 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

95 

83 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

97 

84 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

99 

85 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

100 

86 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานผลิตภณัฑ จําแนกตามรายไดตอเดอืน 

102 

87 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

104 

88 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

105 

89 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายได
ตอเดือน 

107 

90 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 

109 

91 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

111 

92 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

112 

93 แสดงสรุปพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวติของผูสูงวัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

115 



 ด

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
94 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยใน

อําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ
116 

95 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยใน
อําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

118 

96 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  ลําดับแรก จําแนก
ตามเพศ 

123 

97 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ลําดับแรก  จําแนก
ตาม อายุ  

127 

98 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ลําดับแรก  จําแนก
ตามรายไดตอเดือน 

130 

99 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 10 ลําดับแรก 

135 

 


