
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  
มีแนวคิด  ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
แนวคิด และทฤษฎี 

1. แนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory 
6W’s1H) (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 193-194) กลาวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควา 
เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดกําหนดกลยุทธ
การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมคําถามท่ีชวยในการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W’s1H ซ่ึงประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who) 
ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Who) 
ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบริโภคซ้ืออยางไร (How) เพื่อคนหา
คําตอบ 7 คําตอบ หรือ 7O’s ซ่ึงประกอบดวย กลุมเปาหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ
(Objects) วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุมตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ 
(Outlets) และข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงแสดงถึงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหา
คําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 
1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the market?) 
 

มีใครบางท่ีอยูในตลาดเปาหมาย 
(Occupant) เพื่อทราบถึงสวนประกอบ
และรายละเอียดกลุมเปาหมายทางดาน 
(1) ประชากรศาสตร 
(2) ภูมิศาสตร  
(3) จิตวิทยา (4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด(4Ps) ประกอบ 
ดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดท่ี เหมาะสมและการ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the market buy?) 
 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Object) สิ่งท่ีผูบริโภคตองการ 
จากผลิตภัณฑก็คือ ตองการ 
คุณสมบัติหรือองคประกอบ 
ของผลิตภัณฑ (Product 
Component) และความ 
แตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive Differentiation) 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product Strategy) 
ประกอบดวย  
(1) ผลิตภัณฑหลัก  
(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ 
(3) ผลิตภัณฑควบ 
(4) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑ ความ 
แตกตางทางการแขงขัน 

3.ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the market buy?) 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objective) ผูบริโภคซื้อสินคา 
เพื่อสนองความตองการดาน 
รางกายและจิตวิทยา ซึ่งตอง 
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 
พฤติกรรมการซ้ือคือ 
(1) ปจจัยภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา 
(2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
(3) ปจจัยเฉพาะ 

กลยุทธท่ีใช คือ  
(1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product Strategies) 
(2) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)  
(3) กลยุทธดานราคา  
(4) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4.ใครมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจซ้ือ 
(Who is involved in buying?) 
 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organization) ท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย ผูรเิริ่ม ผูมี
อิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือและผูใช 

กลยุทธท่ีใชคือ การโฆษณา 
หรือการสงเสรมิการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6Wsและ1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกีย่วของ 
5.ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 
(When does the market buy?) 

โอกาสในการซ้ือ(Occasion) 
เชนชวงเวลาใดของวันโอกาส 
พิเศษหรือเทศกาล 

กลยุทธท่ีใชคือ การสงเสริม 
การตลาด (Promotion 
Strategies) 

6.ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the market buy?) 

ชองทางหรือสถานท่ี ท่ีทําการ 
ซ้ือ (Outlet)ท่ีผูบริโภคทําการซ้ือ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution Channel strategies) 

7.ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the market buy?) 

 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย  
(1)การรับรูปญหา (2) การคนหา 
ขอมูล (3) การประเมินผล 
ทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ 
(5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใช คือ การสงเสริม 
การตลาด (Promotion Strategies) 
เชน การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย การใหขาว และการ
ประชาสัมพันธ 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  2546. 
 

2. แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
       สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอใจ

, 2548: 51-55) ซ่ึงประกอบดวย 
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)ในการกําหนดกลยุทธการบริการไมวา     

จะเปนในธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการก็ตามตางตองพิจารณาถึงลูกคา ในเร่ืองความจําเปนและ
ความตองการของลูกคาท่ีมีผลตอผลิตภัณฑนั้นๆเปนหลัก ซ่ึงผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความ
แตกตางจากสินคาท้ังดานรูปแบบและการดําเนินงานท่ีมากมายมารวมกันท้ังท่ีมองเห็นได และไมมี
ตัวตน หรือเปนส่ิงท่ีผูขายมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือ 
รูปลักษณพิเศษ การออกแบบ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตา
ของลูกคา ซ่ึงปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคา
คาดหวัง  
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2. ดานราคา (Price) ตนทุนของลูกคาท่ีตองเสียไปเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑ 
โดยตนทุนในที่นี้อาจเปนไปไดท้ัง มูลคาของเงินท่ีตองจายไปในการแลกเปล่ียน  ตนทุนคาเดินทาง  
ตนทุนคาท่ีจอดรถ  รวมถึงตนทุนคาเสียเวลา  โดยลูกคาจะมีการเปรียบเทียบตนทุนนี้ กับ คุณคา 
(Value) ของผลิตภัณฑนั้นวาคุมคาหรือไมท่ีจะเลือกซ้ือสินคานั้นๆ โดยตนทุนในการผลิตหรือการ
ใหบริการ จะพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาอยูเปนหลัก ซ่ึงมักจะใชราคาเปนท่ียอมรับไดท้ัง    
2 ฝาย คือ ผูขายไดรับผลกําไรเพียงพอและผูซ้ือหรือผูใชบริการ สามารถจายไดและไดรับ
ผลประโยชนตามขอตกลง กลาวคือ เม่ือลูกคาจายเงินจํานวนหนึ่งซ้ือ ราคายังเปนตัวกําหนดความ
คาดหวังของลูกคาวาจะไดรับผลตอบแทนคุมคากับมูลคาของเงินท่ีเสียไป  

3. ดานการจัดจําหนาย  (Place) จําเปนตองพิจารณาถึงความสะดวกสบาย 
(Convenience) ในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานท่ี และเวลาในการสงมอบ กลาวคือ 
ลูกคาควรจะเขาถึงงายท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด     
การเลือกชองทางในการนําสงบริการท่ีเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจบริการแตละประเภท
ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงทําเลท่ีตั้ง (Location) เปนสําคัญ เนื่องจากการบริการบางประเภทลูกคาตอง
เดินทางไปยังสถานบริการดวยตนเอง จึงตองการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการสงมอบ        
การบริการแกลูกคา (Service Delivery) เนื่องจากการบริการเปนกระบวนการท่ีมีลูกคาเขามา
เกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย กระบวนการในการสงมอบบริการจะเปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําให
ลูกคาตัดสินใจวาบริการท่ีพวกเขาไดรับคุมคากับมูลคาของเงินท่ีพวกเขาจายไปหรือไม ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังนี้ การจัดจําหนายหมายถึง สถานท่ี หรือ บริการท่ีลูกคาไดรับบริการ บริษัทประกัน
ชีวิต และ ธนาคาร อาทิเชน สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด ปลอดภัย  มีความสะดวกในการ
เดินทาง ท่ีตั้งบริษัทหางาย มีท่ีจอดรถเพียงพอ จํานวนสาขาของบริษัทท่ีมีใหเลือกใชบริการ และ
สถานท่ีใหบริการมีระบบขนสงมวลชนผาน เปนตน 

4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับ
ขอมูลระหวางผูขายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเคร่ืองมือท่ีใช 
ในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดไดส่ีแบบเรียกวา สวน
ประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดวย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล 
(Non Personal) โดยผานส่ือตางๆ เชน หนงัสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

4.2 การขายโดยใชพนักงาน  (Personal Selling) เปนการขายโดยใช
พนักงานขาย 
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4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเคร่ืองมือหรือกิจกรรม
ทางการตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพนักงานขาย เชน การทําบัตรสมาชิกเพื่อรับ
สวนลด 

4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ  (Public Relation) เปน
แผนการนําเสนอภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวางธุรกิจและลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง เชน การ
ใหขาวแกหนังสือพิมพทองถ่ินเกี่ยวกับการกําจัดของเสียตามวิธีการท่ีถูกตองของโรงพยาบาล 

5.  ดานบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ตองทําใหผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจในการใชบริการ พนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเร่ิมมี
ความสามารถในการแกปญหาตางๆ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได ดังนั้นบริษัท 
ธุรกิจ หรือหางรานท่ีเปนธุรกิจบริการจะตองมีการวางแผนกลยุทธดานบุคลากร โดยเร่ิมตั้งแต การ
สรรหาคัดเลือก การพัฒนา การฝกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝงลักษณะท่ีจําเปนตอ  การ
ใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุด ไดแก ทักษะการแกไขปญหาแกลูกคา การ
ทักทาย การขอบคุณทุกคร้ังท่ีลูกคามาใชบริการ การสรางความประทับใจใหกับผูมาใชบริการ         

6.  ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการ
แกลูกคา ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพื่อใหเกิด
ความรวดเร็ว และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) เชน การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมา
ติดตอ การแนะนํา การคิดคาบริการท่ีเท่ียงตรง และการแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว     
ในการศึกษาคร้ังนี้ กระบวนการใหบริการหมายถึง ความรวดเร็วและความเปนมืออาชีพของระบบ
การใหบริการของบริษัทประกันชีวิต   อาทิเชน ความถูกตองในการใหบริการ ความรวดเร็วและใช
เวลาท่ีเหมาะสม  ข้ันตอนการสมัครขอเอาประกัน ไมยุงยาก ซับซอน    มีความรวดเร็วในการรับคา
สินไหมทดแทน หรือรับผลตอบแทน และข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหายไมยุงยากเปนตน 

7.  ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 
การพัฒนารูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, 
TQM) หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพื่อสราง
คุณคาใหกับลูกคา ไดแก สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่
สามารถดึงดูดใจลูกคา  อาคารสํานักงาน  ทําเลที่ตั้ง  การตกแตง  เคร่ืองมือตางๆ  และสามารถทําให
มองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย ซ่ึงผูประกอบการตองมีการออกแบบจัดวาง
สํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด  มีการตกแตงสํานักงานใหดูดีเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาขณะท่ีลูกคามารอรับบริการ  
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ   
กิตติพงษ ปาลี (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทําประกัน 

ชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดจากการสัมภาษณประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 400 ราย และทําการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีทําประกันชีวิตมีจํานวน 143 ราย สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป อยูในสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ 
สวนตัว มีรายได 10,001-20,000 บาท มีจํานวนผูท่ีอยูในความอุปการะเล้ียงดู 3 คน และมีหนี้สิน 
10,001-100,000 บาท  

เม่ือศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีทําประกันชีวิต สวนใหญถือกรมธรรม 1 ฉบับ แบบ
ตลอดชีพ ชนิดไมมีเงินปนผล ชําระเบ้ียแบบรายป ทําประกันชีวิตตามคําแนะนําของตัวแทนประกัน
ชีวิตโดยเหตุผลหลักท่ีเลือกทําประกันชีวิต คือ ตองการสรางหลักประกันท่ีม่ันคงแกครอบครัวและ
ปญหาหลักท่ีเกิดจากการทําประกันชีวิต คือ ผูทําประกันเห็นวาสัญญาประกันชีวิตมีเง่ือนไขมาก
เกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรม สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมทําประกันชีวิต สวนใหญไมเคยทําประ 
กันชีวิตมากอน โดยเหตุผลหลักท่ีไมทําประกันชีวิต คือ เบ้ียประกันสูงเกินไป และไมสามารถชําระ
เบ้ียไดตามกําหนด 

วิกานดา เสรีสมนึก (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่
มีผลตอการทําประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
คือ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ และเจาของกิจการตางๆ ใน 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 400 ราย แบงเปนผูทําประกันชีวิตจํานวน 200 คน และผูท่ีไมทํา 
ประกันชีวิตจํานวน 200 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปของตาราง    
แจกแจงความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-34 
ป มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัท รายได 10,001-
25,000 บาทตอเดือน เหตุผลท่ีทําประกันชีวิตคือ ตองการความคุมครองและสะสมทรัพย สวนใหญ
บริษัทประกันชีวิตท่ีใชบริการคือ เอ.ไอ.เอ  คาเบ้ียประกันชีวิตตอป คือ 10,001-25,000 บาท  เหตุผล
ท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คือ ตองการลดหยอนภาษีเงินได  ผูมีสวนรวมในการผูซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตคือ ตัวเอง  

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการทําประกันชีวิต
ของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีคาเฉล่ียรวมในระดับปานกลางถึงมาก โดยปจจัยท่ีมีผลอยู
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ในระดับมากตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพและปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยท่ีมีผลอยูในระดับปานกลางตามลําดับ ไดแก ปจจัยดาน
ราคาปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญ
อันดับแรก ของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการแตละปจจัย มีดังนี้ 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก การมีสิทธิประโยชนตาม 
กรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก ความคุมครองท่ีไดรับ คุมคากับ
เบ้ียประกัน 

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก มีการสรางเครือขาย 
ของตัวแทนเพื่อการใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก การโฆษณา 
ประชาสัมพันธสามารถใหขอมูลท่ีเช่ือถือได 

ปจจัยยอยดานบุคคลท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก ตัวแทนใหบริการลูกคาดวย
ความเปนมิตรและประทับใจ 

ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ไดแก เปนบริษัท
ประกันชีวิตท่ีไดรับรางวัลหรือการรับรองจากสถาบันระหวางประเทศ ทําใหดูนาเช่ือถือ 

ปจจัยยอยดานกระบวนการที่มีความสําคัญอันดับแรก ไดแก ข้ันตอนการเรียกรอง
คาเสียหายไมยุงยากกลุมผูทําประกันชีวิตและกลุมผูไมทําประกันชีวิตใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการสวนใหญไมแตกตางกัน แตกตางกันเพียงปจจัยยอยดานบุคคลโดยกลุม
ผูทําประกันชีวิตใหความสําคัญอันดับแรกกับตัวแทนใหบริการลูกคาดวยความเปนมิตรและ
ประทับใจและกลุมผูไมทําประกันชีวิตใหความสําคัญอันดับแรกกับตัวแทนบริการดวยความซ่ือตรง
และมีจริยธรรม 

ฤทัยรัตน คําบุญศรี(2552) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยลูกคาท่ี
ซ้ือกรมธรรมประเภทสะสมทรัพยเกนเฟสต 180 จํานวน 56 ราย เกนเฟสต 220 จํานวน 116 รายและ
เกนเฟสต 250 จํานวน128 ราย รวมท้ังส้ิน 300 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา สวนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตใชสถิติแบบลิเคิทสเกลผลการศึกษาพบวา ลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเกนเฟสต 180 และเกนเฟสต 220 สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 26-35 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 



 

 

11

 

และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน20,000 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 3 
อันดับแรกคือดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับ ดานราคา และดานการสงเสริมการขายของธนาคาร 
ตามลําดับ สวนพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต พบวาลูกคาสวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือ
ประกันหลังการรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการประกันชีวิตมากกวา 2 เดือน ผูแนะนําใหซ้ือประกัน
ชีวิตคือพนักงานธนาคารจํานวนทุนประกันของกรมธรรมคือ 100,000 บาท การชําระเบ้ียประกัน
ชีวิตสวนใหญชําระเปนรายปโดยชําระเปนเงินสดสวนลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพยเกนเฟสต 250 เปนเพศชายมากกวาหญิงเล็กนอย อายุระหวาง 26-35 ป 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 20,000 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 3 อันดับแรกคือ ดาน
ราคา ดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับ และดานการสงเสริมการขายของธนาคาร พฤติกรรมในการซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต พบวาลูกคาสวนใหญ มีการตัดสินใจซ้ือประกันหลังการรับรูรายละเอียด
เกี่ยวกับบริการประกันชีวิตประมาณ 1-2 สัปดาห ผูแนะนําใหซ้ือประกันชีวิตคือพนักงานธนาคาร 
จํานวนทุนประกันของกรมธรรมคือ 100,000 บาท การชําระเบ้ียประกันชีวิตสวนใหญชําระเปนราย
ป โดยชําระเบ้ียดวยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 


