
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน

สุขภาพ ประกอบดวยแนวคิดทฤษฏี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
อินแกรม (2548: 56) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการทาง

สติปญญา อารมณ และกิจกรรมทางรางกายของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการเลือก การซ้ือ การใช และ
การกําจัดผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหตอบสนองความตองการสวนบุคคล 

พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2548: 51) กลาวไววา การพยายามเรียนรูพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑและบริการ ตองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ คือ 1.ใครคือผูซ้ือ 2.ซ้ืออะไร 3.ทําไมจึง
ซ้ือ 4.ใครเกี่ยวของกับการซ้ือ 5.ซ้ืออยางไร 6.ซ้ือเม่ือไร และ 7.ซ้ือท่ีไหน 

คอตเลอร (2546: 67) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
(Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปน
บุคคลหรือครัวเรือนท่ีทําการซ้ือสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคเกิดจากปจจัยตางๆ ท่ีมากระทบตอพฤติกรรมการซื้อ ผูบริโภคตองทําการตัดสินใจซ้ือ
มากมายในแตละวัน กิจการขนาดใหญสวนมากทําการวิจัยการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยาง
ละเอียดเพ่ือตอบคําถามใหไดวาผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออยางไรและซ้ือ
เทาใด (How and How much) ซ้ือเม่ือใด (When) และซ้ือทําไม (Why)  

 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 193) ไดกลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและ
การใชของผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือก
บริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ โดยคําถามท่ีใชในการวิเคราะห
คนหาพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who  What  Why  Who When  Where 
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และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os อันประกอบดวย Occupants Objects Objectives 
Organization Occasions Outlets และ Operation ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market) เปนคําถามเพ่ือใหทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 4 ดาน คือ (1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา และ 
(4) พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy) เพื่อใหทราบถึงส่ิงที่ผูบริโภค
ตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑซ่ึงก็คือคุณสมบัติหรือองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ (Product Components) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน (Competitive 
Differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy) ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคใน
การซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ (1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Who participates in the buying) ทําใหทราบถึง
บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม 
(Initiator) เปนผูเสนอความคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑเปนคนแรก (2) ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญท่ีจะใหคําแนะนําวาควรซ้ือหรือไมควรซ้ือสินคา (3) ผูตัดสินใจซ้ือ (Decider) เปนผูท่ี
จะตัดสินใจข้ันสุดทายวาจะซ้ือหรือไมซ้ือสินคา (4) ผูซ้ือ (Buyer) เปนผูท่ีจะไปซ้ือสินคา (5) ผูใช 
(User) เปนผูบริโภคท่ีใชสินคาหรือบริการนั้น 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy) ทําใหทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของ
วัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล วันสําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy) ทําใหทราบถึงชองทางหรือ
แหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางซุปเปอรมารเก็ต หางไฮเปอรมารเก็ต รานขายของ
ชํา เปนตน 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy) ทําใหทราบถึงข้ันตอนการ
ตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย (1) การรับรู (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล
ทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ (5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
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สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 

พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2548) กลาวไววา ในการดําเนินงานทางการตลาดไมวาจะเปน
ตลาดสินคาหรือตลาดบริการชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ยอมจะตองมีวิธีการในการบริหารงานใหบรรลุ
เปาหมายท่ีไดวางไวโดยมีการใชเคร่ืองมือตางๆ มาเปนกลยุทธเพื่อใหเขาสูเปาหมายตามความ
ตองการในแผนการตลาดของบริษัท โดยทั่วไปเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมนํามาใชในกิจการท่ี
เปนธุรกิจดานตางๆ โดยเฉพาะงานดานการตลาด เพื่อท่ีจะใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางการตลาดใน
ตลาดเปาหมายท่ีไดวางเอาไวคือ สวนประสมการตลาดท่ีประกอบไปดวย 4Ps คือ ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึง
เคร่ืองมือท้ังส่ีท่ีกลาวมาจะมีความสําคัญเทาเทียมกันท่ีจะนํามาใชกับการบริหารการตลาดท่ีเปน
สินคาโดยสวนใหญ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวานักการตลาดจะนํามาใชในการบริหารงานและผันแปรไปตาม
ส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีเปนอยูในขณะน้ันจะเปนตัวกําหนดวาจะใชสวนประสมแตละตัว
อยางไร 

แตการบริหารงานดานการตลาดบริการ มักจะเพ่ิมเคร่ืองมือเขาไปอีก 3Ps รวมท้ังหมด
เปน 7Ps เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการบริหารสินคาบริการท่ีมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคา
คือ ไมสามารถจับตองได ไมสามารถแยกแยะระหวางผูใหบริการและผูรับบริการได  มีความผัน
แปรในการใหบริการ ไมสามารถจะรักษาเอาไวได และมีความตองการของผูใชบริการที่ไมแนนอน 
ซ่ึงสวนประสมทั้งสาม ประกอบไปดวย บุคลากรใหบริการ (People) กระบวนการใหบริการ 
(Process) และ สภาพแวดลอมการใหบริการ (Physical Evidence) โดยการบริหารงานดานบริการ
ควรจะตองนําเอาทุกสวนประสมทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ี ทําการปรับแตงกลยุทธสวนประสมการตลาด
บริการใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการตลาดบริการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 
รายละเอียดท้ัง 7Ps จะมีวิธีใชดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 
ผลิตภัณฑ หมายรวมถึง ตัวสินคาและบริการท่ีกิจการมีไวเพื่อเสนอขายใหแกผูซ้ือและ

ผูบริโภคท่ีมีอยูในตลาดหน่ึงๆ ซ่ึงผลิตภัณฑนี้จะประกอบไปดวย การจัดใหสายผลิตภัณฑหรือการ
มีสินคาหลากหลายไวเสนอขายแกลูกคาในหลายๆ กลุมลูกคาท่ีมีความตองการแตกตางกันไปตาม
ระดับความชอบและประโยชนท่ีไดรับ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ 
โครงสรางและประโยชนท่ีจะไดรับ รูปแบบของผลิตภัณฑ ของตราสินคา การบรรจุภัณฑ เปนตน 
ส่ิงเหลานี้จะตองนํามาประยุกตใหกับการใหบริการท่ีดีดวย 
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2. ราคา (Price) 
การกําหนดราคา เปนส่ิงสําคัญของเคร่ืองมือการตลาดท่ีเปนสวนประสมการตลาดอัน

ถัดมา เพราะการต้ังราคาท่ีจะเสนอขายสินคาและบริการไปยังตลาดเปาหมายท่ีไดมีการกําหนดไว
นั้น จะตองคํานึงถึงลูกคาท่ีจะซ้ือวาจํานวนเงินท่ีเปนราคาควรจะกําหนดระดับไวสูงหรือตํ่า มาก
หรือนอยเทาใดท่ีจะพอดีกับคุณภาพหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีจัดนํามาเสนอขายใหกับลูกคา
ในระดับตางๆ ท้ังนี้ยังตองตัดสินใจในระดับราคาใหแกคนกลางทางการตลาดท่ีเปนผูคาสง และ
ราคาขายปลีกตางๆ ดวย จะเสนอใหสวนลดแกผูคาสง ผูคาปลีก และลูกคารายยอยอยางไร เงินสวน
ยอมใหแกผูคาท่ีเปนรานคาปลีกกรณีท่ีขายสินคาไดในปริมาณท่ีมาก ระยะเวลาการชําระเงินคืน 
ควรกําหนดอยางไร จึงจะจูงใจใหมีการซ้ือสินคาเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม การใหสินเชื่อควรจะมีหรือไม 
ถามีใหจะใชระยะเวลากี่วัน เชน 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน เปนตน ดังนั้นการกําหนดราคายังถูกนํามา
ประยุกตใชกับการกําหนดราคาในการใหบริการระดับตางๆ ดวยเชนกัน 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
ชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ จะเปนการเลือกใชชองทางการจัดจําหนาย

วาจะใชกี่ระดับช้ัน แตละลําดับช้ันจะมีจํานวนคนกลางมากนอยกี่ราย ท่ีจะเพียงพอตอการกระจาย
ตัวสินคาและบริการใหมีการเขาไปอยางท่ัวถึงกลุมลูกคาท่ีมีอยูในตลาดเปาหมาย จะจัดต้ังสถานท่ี
จัดจําหนายบริเวณไหน โกดังสินคาสําหรับการกระจายท่ีรวดเร็วมากข้ึนควรมีหรือไม วิธีการขนสง 
สินคาจะใชวิธีการใดท่ีจะทําการขนยายสินคาจากโกดังหรือโรงงานผลิตไปยังคนกลางทาง
การตลาดในระดับตางๆ และผูซ้ือท่ีจะไดรับความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ประหยัดคาใชจาย และ
ไดประสิทธิภาพของตนทุนสูงสุดสด ส่ิงนี้จะเปนตัวชวยเสริมใหการตลาดสินคาบริการสามารถ
เขาถึงกลุมผูใชบริการไดอยางท่ัวถึง 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
การติดตอส่ือสารทางการตลาดจากผูใหบริการไปยังผูซ้ือหรือผูใชบริการตางๆ ท่ีมีอยู

ในตลาดไดรับรูถึงขอมูลการใหบริการที่มีอยูได โดยกิจกรรมท่ีนํามาใชสําหรับสงเสริมการตลาด
นั้นมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน หรือท่ีเรียกวาสวนประสมการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณาตาม
ส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือจะใชการสงเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม 
ชิงโชค ประกวดแขงขัน คูปอง หรือการใชวิธีการขายโดยพนักงานขายหรือเปนผูใหบริการ หรือ
การประชาสัมพันธและการใหขาว และวิธีการตลาดทางตรง เชน การขายผานอินเทอรเน็ต การขาย
ทางโทรทัศน และการสงจดหมายเสนอขาย ส่ิงเหลานี้ เรียกวา การใชส่ือผสมผสานในการ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดบริการไดเปนอยางดี 
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5. บุคลากรบริการ (People) 
บุคลากรฝายงานตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการสงมอบบริการใหแกลูกคาผูมาใช

บริการของกิจการ ซ่ึงเปนพนักงานบริการเหลานี้ จะเปนกุญแจสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลตอการรับรูการ
ใหบริการของพนักงาน ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีสวนรวมกับสภาพแวดลอมการ
ใหบริการตางๆ รูปแบบของบุคลากรบริการท่ีดีจะมีคุณสมบัติท่ีลูกคาไดพบและสัมผัสพนักงาน
บริการแลวรูสึกมีความประทับใจ เชน การแตงกายท่ีดี รูปรางหนาตา ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีจะทํา
ใหลูกคามีการรับรูท่ีดีกวาจากการมาใชบริการไปแลว ผูใหบริการมีความสําคัญยิ่งตอธุรกิจบริการ
ท้ังหลาย โดยเฉพาะงานบริการท่ีตองอาศัยบุคคลมาชวยในการสงมอบไปยังลูกคา ยกตัวอยางเชน 
ธุรกิจใหคําปรึกษา การสอนใหความรู ดังนั้นการนําเสนอบริการดวยพนักงานจะตองมีการคัดเลือก 
การฝกอบรม การสรางแรงจูงใจ และการทํางานเปนทีมท่ีดี สวนลูกคาก็ตองมีการใหการศึกษาหรือ
ความรูและมีการฝกอบรมใหลูกคาไดมีความเขาใจถึงการใชบริการของกิจการ 

6. กระบวนการบริการ (Process) 
กระบวนการบริการเปนข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานบริการของกิจกรรมที่จะสง

มอบบริการไปยังลูกคาผานกิจกรรมการบริการตางๆ ไมวาจะใชบุคคลหรืออุปกรณ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไปใหลูกคา เพื่อใหไดรับการบริการท่ีดีมีความประทับใจ ดังนั้น รูปแบบ
กระบวนการใหบริการลูกคาต้ังแตเร่ิมตนจนจบการใหบริการตองมีความกระชับ ส้ัน มีความ
รวดเร็ว และยังตองจัดทํากระบวนการบริการใหมีมาตรฐานเปนแบบเดียวกัน ยกตัวอยางเชน การ
เขามาใชบริการในศูนยอาหารท่ีจะตองมีการจัดระบบการใหบริการท่ีคลองตัว ไมวาจะเปนการซ้ือ
คูปองหรือบัตรเติมเงิน การแลกซ้ืออาหารตามจุดขาย และการรับคืนคูปองหรือบัตรเติมเงินนั้นๆ ให
ลูกคามีความเขาใจในกระบวนการ และสรางความประทับใจในการใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว
กวา เพราะส่ิงเหลานี้เปนสวนประกอบท่ีจะทําใหงานบริการมีกระบวนการท่ีเปนมาตรฐาน มี
ข้ันตอนท่ีชัดเจน งายตอการเขามาใชบริการของลูกคาโดยท่ัวไป 

7. สภาพแวดลอมการบริการ (Physical Evidence) 
เปนส่ิงแวดลอมดานตางๆ ของการใหบริการแกลูกคาท่ีไดเขามาใชบริการกับกิจกรรม

ท่ีสรางใหเกิดความสะดวกสบายตอลูกคา และกิจกรรมท่ีจะทําการโตตอบการใชบริการได ไมวาจะ
เปนสถานที่ใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบการติดตอส่ือสารการบริการในแตละคร้ัง 
สภาพแวดลอมการใหบริการเหลานี้ ไดแก แค็ตตาล็อกสินคา แผนปาย จอแสดงหมายเลขและ
อุปกรณจัดคิวบริการ ท่ีนั่งพักสําหรับรอการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศภายในรานคา 
เชน ความสะดวก เสียงเพลง การมีกล่ินหอม การตกแตงภายในท่ีดี ดังนั้นการออกแบบการ
ใหบริการโดยรวมจะเกี่ยวของกับรูปแบบสีสัน ความสวยงาม อุปกรณ และการรายงานผลการ
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ใหบริการตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีมองเห็นไดงายหรือสามารถจับตองหรือสัมผัสการไดรับ
บริการจากกิจกรรมของลูกคาท่ีเปนผูมาใชบริการได 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

พรทิพย ดิสภานุรัตน (2552) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสินของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการซ้ือกรมธรรมประกันภัยความเส่ียง
ภัยทุกชนิด และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสินของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซ้ือกรมธรรมประกันภัยความเส่ียงภัยทุก
ชนิดของทรัพยสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน สุมตัวอยางโดยวิธี Non-Probability 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี, รอยละ, คาเฉลี่ย, T-Test, One-Way Anova, Pearson 
Correlation ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 1)ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระดับการบริการดานปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมตอบริษัทรับประกันภัย ในระดับดี 2)ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูบริโภค พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีทําประกันภัยกับบริษัทรับประกัน
โดยเฉล่ีย 4.66 ป มีจํานวนเบ้ียประกันภัยโดยเฉล่ีย 3,671.50 บาท ทรัพยสินท่ีนิยมทําประกันภัยมาก
ท่ีสุดคือ อาคาร เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีลูกคาเลือกใชบริษัทรับประกันภัย คือ บริษัทรับประกันมี
ช่ือเสียงที่ดี บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันภัย คือ ตัวลูกคาเอง หา
ขอมูลเพื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัยจาก อินเทอรเน็ต มากท่ีสุด วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
เลือกซ้ือกรมธรรมประกันภัย คือ ลดภาระคาใชจายอันเนื่องมาจากเหตุการณท่ีไมคาดคิดท่ีอาจะเกิด
ตอทรัพยสิน และมีแนวโนมพฤติกรรมในการซื้อประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสินใน
อนาคตคอนขางแนนอน  3)ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการซื้อประกันภัย
ความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสินแตกตางกัน 4)ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมใน
การซ้ือกรมธรรมประกันภัย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธกันคอนขาง
ต่ํา 

อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2551) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต  ผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมดาน
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การตลาดสินคาและบริการ ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตตอการถือครอง
กรมธรรมประกันชีวิต และการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย โดยใช
แบบสอบถามสํารวจกลุมตัวอยางผูท่ีทําประกันชีวิตและไมทําประกันชีวิต จํานวน 400 ตัวอยาง 
ครอบคลุมท่ัวประเทศท้ัง 4 ภาค โดยเลือกจังหวัดเปนตัวแทนของแตละภาค คือ เขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร, อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จากผลการศึกษาพบวาในภาพรวมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณขององคกรในทางท่ีดี ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงสุด ไดแก ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา และ
ภาพลักษณขององคกร ตามลําดับ ในสวนปจจัยท่ีสงผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต 
ระหวางกลุมผูถือครองกรมธรรมชีวิต และผูท่ีไมไดถือครองกรมธรรมชีวิต ไดแกอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑ ภาพลักษณทางกายภาพ และสําหรับปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย ในกลุมผูท่ีเคยซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย กับผูท่ีเคยซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางอ่ืน ไดแก อาชีพ 
รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการสงมอบบริการ โดยตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีทําการศึกษาไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับท่ีสนใจ 

กรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือ
ประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยท่ีใชในการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถาม 250 ชุด ใชวิธีการ
คัดเลือกตัวอยางแบบสะดวก วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ประเภท ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกทํากรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 
โดยสวนใหญเลือกซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมากท่ีสุดในเร่ืองผลประโยชนท่ีจะไดรับจากกรมธรรม ปจจัยดานราคาใหความสําคัญ
มากท่ีสุดในเร่ืองคาเบ้ียประกัน ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความ
สะดวกในการติดตอตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิต ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญ
มากท่ีสุดในเร่ืองการที่บริษัทมีเว็บไซตเพื่อใหขอมูลแกลูกคา ปจจัยดานบุคลากรใหความสําคัญมาก
ท่ีสุดในเร่ืองตัวแทนประกันชีวิตมีความนาเช่ือถือนาไววางใจ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพให
ความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองผลการดําเนินงานท่ีผานมาของบริษัทประกันชีวิตอยูในเกณฑดี ปจจัย
ดานกระบวนการใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองมีระบบขอมูลลูกคาครบถวนและถูกตอง ปจจัย
ดานผลิตภาพใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองการมีบุคลากรเพียงพอสามารถใหบริการลูกคาไดตาม
ความตองการในเวลาที่เหมาะสม และมีกรมธรรมหลายรูปแบบสอดคลองกับความตองการของ
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ลูกคา สวนเหตุจูงใจในการซ้ือประกันชีวิตใหความสําคัญมากท่ีสุดคือตองการความม่ันคงใหกับ
ตนเองและครอบครัวในอนาคต การศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจซื้อใหความสําคัญมากท่ีสุดจาก
ขอมูลขาวสารและส่ิงพิมพตางๆ การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจซ้ือใหความสําคัญมากท่ีสุดกับ
การเลือกซ้ือกรมธรรมตามความตองการของตนเอง การตัดสินใจซ้ือใหความสําคัญมากท่ีสุดเพราะ
ครอบครัวตองการความมั่นคง พฤติกรรมภายหลังการซ้ือใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีความสบาย
ใจและรูสึกมีความม่ันคงในชีวิต 

พัทธนันท ภูจําปา (2550) ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคาร
ไทยพาณิชย วัตถุประสงครองเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือประกันชีวิตดังกลาว
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมแบบนิวเซฟเวอรพลัส และแบบ
สตารทเตอรพลัส อยางละ 150 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิ
เคราหใชเชิงพรรณนา ในการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของปจจัยตางๆ ระหวางกลุมผู
ซ้ือกรมธรรมท้ังสองกลุมใชสถิติไควสแควร  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรม
แบบนิวเซฟเวอรพลัส สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 36-60 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รายไดตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม 3 
อันดับแรกคือ ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงานของธนาคาร ประกอบดวย การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการประกันชีวิตรูปแบบตางๆ ดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต และ
คํานึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดการเจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหตุในอนาคต สวนพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต พบวา สวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตทุนประกัน 100,000-200,000 บาท 
ชําระคาเบ้ียประกันชีวิตรายปโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คูสมรสมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม และสําหรับความพึงพอใจในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความพึงพอใจดานคุณภาพ
ในการใหบริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจดานราคา ซ่ึงประกอบดวย ความเหมาะสม
ของคาเบ้ียประกันชีวิต และผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต และประการสุดทายคือ ความพึง
พอใจดานผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย ผลประโยชนจากความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิต 
สําหรับลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบสตารทเตอรพลัส สวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุ 20-35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนตํ่ากวา 
30,001 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม 3 อันดับแรก คือปจจัยดานความเหมาะสมของ
คาเบ้ียประกันชีวิต ดานการสงเสริมการขายผานพนักงานของธนาคาร ประกอบดวย การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการประกันชีวิตรูปแบบตางๆ และคํานึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดการเจ็บปวยหรือ
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เกิดอุบัติเหตุในอนาคต สวนพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรม พบวา สวนใหญซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตทุนประกัน 100,000-200,000 บาท ชําระคาเบ้ียประกันชีวิตรายเดือนโดยการหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร คูสมรสมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม สําหรับความพึงพอใจในการซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต พบวาลูกคามีความพึงพอใจดานคุณภาพในการใหบริการมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความพึงพอใจดานราคา ซ่ึงประกอบดวย ความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต และ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต และประการสุดทายคือ ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ซ่ึง
ประกอบดวย ผลประโยชนจากความคุมครองของกรมธรรมประกันชีวิต สวนการทดสอบความ
แตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ระหวางกลุมผูซ้ือท้ังสองกลุม พบวา มีความคิดเห็น
แตกตางกัน กลาวคือ กลุมผูซ้ือกรมธรรมแบบนิวเซฟเวอรพลัส เห็นวา ปจจัยดานระยะเวลาชําระคา
เบ้ียประกันชีวิต และสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการหักลดหยอนภาษีเงินได มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกรมธรรม ในขณะท่ีผูซ้ือกรมธรรมแบบสตารทเตอรพลัส เห็นวาปจจัยเหลานี้ไมมีผล สวนปจจัย
ดานระยะเวลาความคุมครองจากกรมธรรม และดานการเบิกคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
กลุมผูซ้ือกรมธรรมแบบนิวเซฟเวอรพลัส เห็นวา ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม ในขณะท่ี
กลุมผูซ้ือกรมธรรมแบบสตารทเตอรพลัส เห็นวา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม 


