
 
 

 

บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวของ 
 
  2.1.1 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 
  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคของ Kotler (1994) กลาวถึงการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให
การตัดสินใจบริโภคสินคาและบริการ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการมีส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดความตองการ
ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (buyer’s purchase decision) 
  จุดเร่ิมตนของแบบจําลองนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน (stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทํา
ใหเกิดความตองการตอบสนอง (response) ดังนั้นแบบจําลองนี้อาจเรียกวา “S-R Theory” โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1) ส่ิงกระตุน (Stimulus) 
   ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย และส่ิงกระตุนจากภายนอก ผูศึกษาจะตอง
สนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือเปนเหตุ
จูงใจซ้ือดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวน คือ 
    1.1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) 
    เปนส่ิงกระตุนท่ีสามารถควบคุมและจัดใหมีข้ึนเปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับ
สวนประสมทางการตลาด (marketing mix) ซ่ึงประกอบดวย 
        1.1.1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (product) เชน ตัวสินคาและบริการ, คุณภาพ, ตรา, 
การออกแบบ, การบรรจุ เปนตน 
        1.1.2) ปจจัยดานราคา (price) เชน สวนลด, เง่ือนไขการขาย, เง่ือนไขการ
ชําระเงิน เปนตน 
        1.1.3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (place) เชน จํานวนสาขา, สถาน
ท่ีต้ัง, ท่ีจอดรถสะดวกเปนตน 
                                    1.1.4) ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (promotion) เชน การลด แลก แจก 
แถม และการประชาสัมพันธ เปนตน 
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    1.2) ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other stimulus) 
    เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก ท่ีบริษัทไมสามารถควบคุม
ได 
        1.2.1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายได ซ่ึงมีผลตอความ
ตองการของผูบริโภค 
        1.2.2) ส่ิงกระตุนทางกฎหมาย (law and political) เชน การลดหรือเพิ่มภาษี 
ซ่ึงมีผลตอการใชจายและความตองการของผูบริโภค 
        1.2.3) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (technological) เชน เทคโนโลยีใหม ๆ 
        1.2.4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (culture) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   2) ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือกลองดํา (Customer’s black box) 
   เปนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตไมสามารถทราบ
ไดจึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของ
ผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
    2.1) ลักษณะของผูบริโภค (Consumer’s characteristics) 
             มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดานจิตวิทยา 
ปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยสวนตัว 
    2.2) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer’s decision process) 
             ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

  - การรับรูปญหา 
  - การคนหาขอมูล 
  - การประเมินผลทางเลือก 
  - การตัดสินใจซ้ือ 
  - พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

    2.3) การตอบสนองของผูบริโภค (Customer’s response) หรือการตัดสินใจ
ของผูบริโภค (Customer’s decision process) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
        2.3.1) การเลือกดานผลิตภัณฑ (product choice) 
        2.3.2) การเลือกดานระดับราคา (price choice) 
        2.3.3) การเลือกดานการจัดจําหนาย (place choice) 
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2.3.4) การเลือกดานการสงเสริมการขาย (promotion choice) 
        2.3.5) การเลือกเพราะปจจัยอ่ืน ๆ เปนตัวกําหนด (other choice) 
 
  2.1.2 ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 
  อุปสงคตอสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง (demand) หมายถึงปริมาณสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อ ณ ระดับราคาตางๆกันของสินคาหรือบริการชนิดนั้นๆใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยความตองการซ้ือนั้นผูบริโภคตองมีอํานาจซ้ือดวย (purchasing power) 
กลาวคือผูบริโภคจะตองมีเงินเพียงพอและมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ (ability and willingness) สินคา
หรือบริการนั้น เชน นาย เอ ตองการซื้อตูเย็น และนาย เอ มีเงินเพียงพอท่ีจะตูเย็น ในกรณีนี้จะเปน
อุปสงคท่ีสัมฤทธ์ิผล แตถานาย เอ มีความตองการซ้ือตูเย็นแตมีเงินไมเพียงพอท่ีจะซ้ือ ในกรณีนี้ไม
ถือวาเปนอุปสงค 

ปจจัยท่ีกําหนดปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงค มีดังนี้คือ 
1)  ราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือราคาเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะลดลง แตถาราคาสินคาลดลง 

ปริมาณซ้ือจะมีมากข้ึน 
2)  ราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ความสัมพันธของปริมาณซ้ือ นอกจากจะข้ึนอยูกับราคาสินคา

ชนิดนั้นแลว ยังข้ึนกับราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย ซ่ึงแบงความสัมพันธของสินคาไดเปน 2 ชนิด 
คือ 

     2.1)  สินคาท่ีใชทดแทนกัน (Substitution goods)  เชน เนื้อหมูกับเนื้อไก  ชากับกาแฟ 
ปากกาลูกล่ืนกับปากกาหมึกซึม  เปนตน  การที่ผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดใดมากนอยเพียงใด 
จะตองพิจารณาถึงราคาสินคาอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย  เชน  ถาราคาเนื้อหมูสูงข้ึนในขณะท่ีราคาเนือ้ไกคง
เดิม ผูบริโภคจะซ้ือเนื้อหมูลดลงแลวหันไปซ้ือเนื้อไกเพิ่มข้ึน จึงกลาวไดวา เม่ือราคาสินคาชนิด
หนึ่งเพิ่มข้ึน จะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ีใชแทนกันไดเพิ่มข้ึนดวยแตถาราคาสินคาชนดิ
หนึ่งลดลงจะทําใหปริมาณซ้ือสินคาอีกชนิดหนึ่งท่ีใชแทนกนไดลดลงดวย ดังนั้นความสัมพันธของ
ราคาและปริมาณซ้ือของสินคาตางชนิดท่ีใชทดแทนกันจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

     2.2)  สินคาท่ีใชประกอบกันหรือใชรวมกัน (Complementary goods) เชน รถยนตกับ
น้ํามันเช้ือเพลิง กาแฟกับน้าํตาล ไมตีเทนนิสกับลูกเทนนิส เปนตน หากราคารถยนตแพงข้ึน
นอกจากจะทําใหปริมาณซ้ือรถยนตลดลงแลว ปริมาณความตองการซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงก็ลดลงดวย
ท้ังๆท่ีราคาน้ํามันเช้ือเพลิงไมเปล่ียนแปลง ดังนั้น ความสัมพันธของราคาและปริมาณซ้ือของสินคา
ตางชนิดท่ีใชประกอบกันจะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
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3)  รายไดของผูบริโภค รายไดของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการกําหนด
อุปสงค การพิจารณาความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการซ้ือสินคา
สามารถแบงสินคาออกเปน 2 ชนิดคือ 

     3.1) สินคาปกติ (Normal goods) ปริมาณซ้ือสินคาปกติท่ัวไปจะมีความสัมพันธโดยตรง
กับระดับรายไดของผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคมีรายไดมาก ความตองการซ้ือสินคาปกติจะ
เพิ่มข้ึน แตถาผูบริโภคมีรายไดลดลง ความตองการซ้ือสินคาปกติจะลดลงดวย 

     3.2) สินคาดอยคุณภาพ (Inferior goods) สินคาบางชนิดเปนสินคาดอยคุณภาพในสายตา
ของผูบริโภค ปริมาณซ้ือสินคาประเภทนี้จะมีความสัมพันธตรงขามกับระดับรายไดของผูบริโภค 
กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มข้ึน สินคาเหลานี้ ไดแก เคร่ืองสําอางราคาถูก ขาวสารคุณภาพตํ่า 
เส้ือโหล เปนตน 

4)  ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก รสนิยมของผูบริโภค จํานวนประชากร การคาดคะเน
สินคาและปริมาณสินคาในอนาคต ฤดูกาล และสภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ โดย
ปจจัยเหลานี้เปนตัวกําหนดปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงค 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  ศรีสุกิจ อํานาจวรประเสริฐ (2530) รายงานในวิทยานิพนธเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการทําประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมูลเหตุ
จูงใจและความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการทําประกันชีวิตโดยใช
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา เหตุจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจทําประกันชีวิต คือ ตองการ
ความปลอดภัยสําหรับตัวเองและครอบครัว โดยสวนใหญจะทําประกันจากตัวแทนประกันชีวิตท่ี
เปนโสด หรือ ญาติพี่นอง สวนผูบริโภคท่ีแตงงานแลว คือ คูสมรส สาเหตุท่ียกเลิกการทําประกัน
ชีวิต คือ การชําระเบ้ียประกันเปนภาระท่ีหนักเกินไป สาเหตุท่ีผูบริโภคยังไมคิดท่ีจะทําประกันชีวิต 
คือ ยังไมเห็นความจําเปนสําหรับตัวเองและครอบครัว สถานภาพการสมรส รายได อายุของ
ผูบริโภคที่ไมไดทําประกันชีวิตมีความสัมพันธกับสาเหตุท่ียังไมคิดทําประกันชีวิต สวนอาชีพนั้น
ไมมีความสัมพันธ ผูบริโภคเสนอแนะใหตัวแทนทํางานเต็มเวลา มีความจริงใจ อธิบายรายละเอียด
ไมปกปดขอเท็จจริงและใหบริการสมํ่าเสมอ ลดอัตราเบ้ียประกันใหถูกลงกวาเดิม ปรับปรุงการ
บริหารงานท้ังภายในภายนอก เชน การปรับปรุงคาสินไหมทดแทน เปนตน 
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 ชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ (2540) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูทําประกันชีวิต 
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูทําประกันชีวิต 2) เพื่อจําแนก
ประเภทของกลุมผูทําประกันชีวิตในการตัดสินใจทําประกันชีวิต โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามและการสัมภาษณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอนและใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS ทําการศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธและ
วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว (multivariate statistical techniques) ผล
การศึกษาพบวา ผูทําประกันชีวิตเปนเพศชายมากกวาหญิง อยูในวัยทํางาน (อายุระหวาง 21-40 ป) 
สวนใหญประกอบอาชีพคาขายสวนตัวหรือนักธุรกิจ และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กวา กลุมผูทําประกันชีวิตท้ังหมดประมาณ 3 ใน 4 ประมาณ 40% มีรายไดของครอบครัวระหวาง 
12,000 ถึง 18,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้พบวา 75% มีภาระเล้ียงดูครอบครัวอยูระหวาง 3 ถึง 5 
คน และจากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอลักษณะการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก รายได
ตอเดือน คาใชจายตอเดือน และจํานวนเงินเก็บออม 
 
  สมชัย เลิศอนันตตระกูล (2542) ไดศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอการประกัน
ชีวิต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอ
การประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โดยทําการสํารวจตัวอยางกลุมผูทําประกันชีวิตจากสาขาบริษัทประกันชีวิต 12 บริษัท โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา พบวา บริษัทประกันชีวิตท่ีผูบริโภคเคยใชบริการมากท่ีสุด คือ บริษัทไทยประกันชีวิต 
จํากัด ในปจจุบันนิยมใชบริการประกันชีวิตกับบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส 
จํากัด มากท่ีสุด สวนบริษัทประกันชีวิตท่ีผูบริโภคสวนใหญคาดวาจะใชบริการในอนาคต คือ 
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด ในปจจุบันใชกรมธรรมแบบสะสมทรัพย
มากท่ีสุด ในอนาคตสวนใหญจะเลือกใชกรมธรรมแบบตลอดชีพมากท่ีสุด การจายเบ้ียประกันสวน
ใหญจายปละ 1 คร้ัง โดยมีวงเงินอยูในชวง 100,000 – 150,000 บาท ความคิดเห็นในการพิจารณาทํา
ประกันชีวิต คือ เพื่อความม่ันคงตอตัวเองและครอบครัว ความคุมครองและคารักษาพยาบาลเม่ือเจบ็
ไขมากกวาดานอ่ืน ๆ ความคิดเห็นของผูบริโภคตอบริษัทประกันชีวิต พบวา ปจจัยดานความม่ันคง
ของกิจการและความสะดวกในการติดตอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของผูบริโภคตอ
ตัวแทนประกันชีวิตพบวา ปจจัยดานความมีน้ําใจและสุภาพมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ความคิดเห็น
ของผูบริโภคตอปญหาในการประกันชีวิต พบวา การเรียกรองสินไหมยากและลาชา มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับสูงท่ีสุด 
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   ศักดิ์ชาย ล้ีรัตนกุล (2542) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการในการใช
บริการสินเช่ือของบริษัทเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูประกอบธุรกิจตอ
การใหบริการของสํานักงานอํานวยสินเช่ือในจังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการทางการเงินของผูประกอบธุรกิจจากสํานักงานอํานวยสินเช่ือของ
บริษัทเงินทุน โดยเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยการสุมตัวอยางจากผู
ประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการศึกษานี้พบวาผูประกอบการสวนใหญจะ
อยูในภาคการพาณิชย โดยมีรายไดเฉล่ียมากกวา 10 ลานบาท / ป วงเงินสินเช่ือของผูประกอบการ
เหลานี้อยูระหวาง 5-10 ลานบาท ขอบเขตของธุรกิจของผูประกอบการเหลานี้จะอยูเพียงใน
ภาคเหนือเทานั้น ธุรกิจเหลานี้มีอายุระหวาง 4-6 ป บริการหลักท่ีผูประกอบการเหลานี้ไดใชจาก
สถาบันการเงินคือ สินเช่ือ และเงินฝาก และเกือบจะท้ังหมดของผูประกอบการเปนลูกคาของ
ธนาคารพาณิชย 
  ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการใชบริการสินเช่ือจากบริษัท
เงินทุน แบบจําลองโลจิท ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหดังกลาว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
ปจจัยท่ีเปนตัวอธิบายท้ัง 6 ปจจัยท่ีอยูในแบบจําลอง ซ่ึงคือ กระบวนการอนุมัติท่ีรวดเร็ว วงเงิน
สินเช่ือสูงกวาธนาคารพาณิชย ความสะดวกสําหรับลูกคา ความสัมพันธท่ีดีกับพนักงานของบริษัท
เงินทุน ความเพียงพอของความหลากหลายของบริการและเง่ือนไขของเงินกูยืมอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา เปน
ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญเชิงสถิติทุกตัว 
 
  สมภพ มณีรัตน (2545) ไดทําการศึกษาทัศนคติของแรงงานสตรีในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ตอการทําประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของแรงงานสตรีในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมตอการทําประกันชีวิต โดยใชกลุมตัวอยาง คือ หญิงท่ีมีอายุต้ังแต 18-60 ป ท่ี
ทํางานอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 คน โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมจาก
แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย
เลขคณิตถวงน้ําหนัก ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด อายุ 18-30 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาทมากท่ีสุด สวนการศึกษาทัศนคติของแรงงาน
สตรีตอการทําประกันชีวิต พบวาการทําประกันชีวิตเปนการสรางหลักประกันใหแกครอบครัว 
รองลงมาการประกันชีวิตจะไดรับการคุมครองและคาชดเชยตาง ๆ สวนทัศนคติดานความรู พบวา
การทําประกันเปนการสรางความม่ันใจในเร่ืองการมีคารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย  สวน
องคประกอบของทัศนคติดานพฤติกรรมพบวาแบงได 2 กลุม คือ 1) กลุมท่ีทําประกันชีวิตแลวให
เหตุผลในการทําประกันชีวิตคือ  หวงใยในอนาคตครอบครัว และอาจทําประกันชีวิตเพิ่มในอนาคต 
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มากท่ีสุด โดยทํากับบริษัทเดิม 2) กลุมท่ียังไมไดทําประกันชีวิตใหเหตุผลเน่ืองจาก รายไดจํากัดคน
สนใจในการทําประกันชีวิตอยูในระดับปานกลาง ท้ัง 2 กลุมทราบแหลงขอมูลทําประกันชีวิตมาก
ท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต สวนใหญสนใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการ
ศึกษาวิจัย มีปจจัยสําคัญ ท่ีนํามาเปนแนวทางในกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยไดแกปจจัย
สวนบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง(ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง) ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 
           
 
 
 
 
                      
  

              
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซือ้กรมธรรมประกันชีวติ  
1. สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
     1.1  การหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได  
     1.2  ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต  
141.3  การเบิกคารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 
     1.4  ระยะเวลาของความคุมครองจากกรมธรรม  
2. ความเส่ียงตอการท่ีจะเกิดการเจ็บปวยหรือเกิด 
อุบัติเหตุ และเสียชวีิต  
3.  ความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต 

4.  ระยะเวลาการชําระคาเบ้ียประกัน 
5.  การสงเสริมการขายของบริษัทประกันชีวิต  
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