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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวย่างคือ 
ผู้สูงอายุท่ีมีประกันชีวิตเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน400คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า 1)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50-60ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 30,001-40,000 บาท 2)ปัจจัยทางการตลาดด้านกรมธรรม์และบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, ประกนัชีวิต 

 

Abstract 
 The research objectives are  1) to analyze elders’ satisfaction life insurance 2) to study marketing factors 
affecting to satisfaction in life insurance. The sample was 400 elderly people in Bangkae in distance, Bangkok who 
had life insurance. The research instrument was question and analysis data with frequency, percentage , mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. 
The results showed 1) Most of samples were female, 50-60years old, marriage status, education in bachelor 
degree, occupation in entrepreneur, and average monthly income in 30,001-40,000 bath 2) The aspects of 
marketing factors in life insurance policies and people influenced the average of  elders’ satisfaction life 
insurance with statistical significance at level 0.05 
Keywords  :   Marketing Mix, Satisfaction, Life Insurance 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 

 
1.บทน า 
 ในปัจจุบันชีวิตประจ าวันของเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภัยอันตรายรอบด้านทั้งภัยธรรมชาติภัย
จากการกระท าของผู้อื่นทั้งที่ไม่อาจปกป้องหรือหลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ความไม่แน่นอนของชีวิตเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อกับทุกคนไม่ว่าเป็นฐานะใดอาชีพใด  เมื่อถึงเวลานั้นหากเราไม่ได้เตรียมการใดๆล่วงหน้าเอาไว้ไม่มีเงินทุนส ารองเอาไว้ใช้ไม่มีบ้านไม่
มีรถแถมยังมีภาระมากมายที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะส่งผลให้เราเกิดความเดือดร้อนจนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมา
ได้ เพราะฉะนั้นการท าประกันไม่ใช่ภาระเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินอย่างท่ีหลายคนเข้าใจ แต่หมายถึงการช่วยกระจายความเสี่ยงในชีวิต
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุวินาศภัยสุขภาพและการเสียชีวิตต่างๆเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุก
คนโดยไม่อาจจะคาดเดาล่วงหน้าได้  ดังนั้นเราจึงไม่ควรรอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราก่อนจึงจะตระหนักได้แต่ควรเริ่มวางแผนชีวิตใน
อนาคตสร้างความมั่นคงโดยการเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับตนเองโดยพิจารณาว่าในตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่สามารถมีโอกาส
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เกิดได้ง่ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญที่มีผลต่อ
สังคมไทยอย่างมากนั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจ านวนเด็กที่ลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า จ านวนเด็กจะพอ ๆ กับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) ตามปกติผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง จึงจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่
และจะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีรายได้ จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ล าบาก หากไม่มีการ
วางแผนสะสมเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในวัยชราจึงจ าเป็นที่จะเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการวางแผนการออม 
การลงทุนและการบริโภคเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เนื่ องจากเมื่อสูงอายุแล้วจะต้องหยุดท างานและขาดรายได้ จึง
จ าเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุหรือสามารถน าเงินออมที่
สะสมไว้มาใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต(กลุ่มผู้สูงอายุ, 2558) 

เนื่องจากในประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นทุกปีและมีผู้สูงอายุจ านวนไม่มากที่ให้ความสนใจในการท าประกันชีวิต
ส าหรับผู้สูอายุเพราะอาจมองว่ามีสวัสดิการหรือประกันสังคมจากสถานที่ท างานก็เพียงพอแล้วผู้สูงอายุยังมีความเช่ือในการพึ่งพา
ครอบครัวในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านการเงินและยังมองว่าการท าประกันชีวิตให้กับตนเองเป็นภาระและสิ้นเปลืองโดยอาจมีการ
มองข้ามผลประโยชน์ที่ควรได้รับในอนาคตข้างหน้าหรืออาจลืมไปว่าร่างกายย่อมมีวันเจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีผลทางด้านการบริหารเงิน
ออมที่มีอยู่อย่างแน่นอนอาจมีผลท าให้เงินออมท่ีมีอยู่หมดไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นการท าประกันชีวิตจึงเป็นการลดภาระความเสี่ยงที่
อาจจะมีการเกิดขึ้นได้และยังไม่ก่อให้เกิดภาระกับครอบครัวอีกด้วยการท าประกันชีวิตนั้นสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ประกัน
ผู้สูงอายุนับเป็นหลักประกันสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ดีอย่างมากเพราะในปัจจุบันนี้แม่จะรับราชการหรือท างานที่รัฐวิสาหกิจ
จนถึงวัยเกษียณแต่ก็ไม่ได้รับบ านาญที่ช่วยดูแลรักษายามเจ็บป่วยฟรีเบิกได้เหมือนสมัยก่อนแต่จะได้เป็นค่าบ าเหน็จแทนท าให้เมื่อ
เกษียณมาอยู่ที่บ้านจะไม่ได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลอีกแล้วจึงท าให้ทุกวันน้ีมีประกันท่ีออกแบบค่าเบี้ยรวมถึงความคุ้มครอง
ดูแลที่เหมาะแก่ผู้สูงวัยอย่างมาก(rabbit finance,2560) 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยการท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุยังต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ปัจจัย 7P มา
เป็นกรอบในการศึกษา ได้แก่ 1)Products  กรมธรรม์ประกันชีวิต 2)  Price ราคาเบี้ยประกันชีวิต 3) Place สถานที่จัดจ าหน่าย 4) 
Promotion การส่งเสริมการตลาด 5) People บุคคลหรือพนักงาน 6) Process ด้านกระบวนการ 7) Physical  Evidence and 
Presentation ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)    
 ปัจจัยด้าน7pนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท าประกันภัยในด้านต่างๆนั่นคือด้านคุณภาพการให้บริการเมื่อมีการ
ให้บริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัย ช่วยสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตนเพราะการมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่องค์กรและจะส่งผลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้า มีความเช่ือถือสินค้าหรือบริการมากขึ้นและด้านอัธยาศัยของตัวแทน 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
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3.กรอบแนวคิด 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยดา้นส่วนประสมทางกาตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการเลือกท าประกันชีวิตกรณีศึกษาใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น 2,457คน (สภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร 2559) 
 ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทาง Yamane (ประสพชัยพสุนนท,์2553) โดยก าหนดใหม้ีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของขนาดตัวอย่างท่ีใช้ 
               =   343.99 ≈ 345 คน 
เพื่อการป้องการความไมส่มบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจึงได้แจกแบบสอบถามจ านวน 400ชุด 
2.เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในการเกบ็ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนที ่1เป็นแบบสอบถามดา้นลักษณะประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ แหล่งท่ีมาของข่าวสารเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต และ เหตุผลทีต่ัดสินใจท าประกันชีวิต 
 ตอนที2่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าประกนัชีวิต ได้แก่  ด้าน
กรมธรรม์ประกันชีวิต ด้านราคาเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพโดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ จริาวรรณ สงเกลี้ยง (2555) 

ความพงึพอใจ 
1.ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนัชีวติ 
2.ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
3.ดา้นอธัยาศยัของตวัแทนประกนั 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P) 

1.ดา้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
2.ดา้นราคาเบ้ียประกนัชีวิต 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการ 
7.ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
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 ตอนที3่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิต ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัย ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และอัธยาศยัของตัวแทนบริษัทประกันภยั โดยปรับปรังมาจากแบบสอบถามของ จิราวรรณ สงเกลี้ยง 
(2555) 
 ตอนที4่ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้้ที่ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคดิเห็นและน าความคิดเห็นนั้นมา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขตอ่ไป 

3.การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
3.1 น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่าน เพื่อพิจารณาในด้านความถูกต้อง (Validity) และเลือกเฉพาะข้อ

ค าถามที่มีค่าดัชนีของค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า0.05 

3.2 น าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่ท าประกันชีวิต ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน30 คน เพื่อวิเคราะห์ความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าแอลฟา (α-Coeffient) พบว่า α = 0.980 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต้อการตัดสินใจเลือกท าประกัน
ชีวิตของผู้สูงอายุ และความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ 

 4.2 ใช้สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ระหว่างความพึงพอใจและปจัจัยสว่นประสม
ทางการตลาด (7P) 

ผลลัพธ์ 
 ผลจากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าสว่นใหญ่ผูสู้งอายุท่ีท าประกันส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง(ร้อยละ 
69.1) อายุอยู่ในช่วง 50-60ปี  (ร้อยละ 64.8)สถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.0 )ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี (ร้อย
ละ 60.5) 
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ (ร้อยละ 32.6)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 28.9) 
ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท าประกันชีวิตจากตัวแทนขายประกัน (ร้อยละ 37.5) ตัดสินใจท าประกันชีวิต
เนื่องจาก ต้องการความคุ้มครอง (ร้อยละ 56.3)  

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D. 

ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต 4.33 0.31 

ด้านราคาเบี้ยประกันชีวิต 3.42 0.59 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.79 0.76 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.45 0.76 
ด้านบุคคลากร 4.38 0.41 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.28 0.44 
ด้านกระบวนการ 4.12 0.55 

รวม 3.97 0.55 
จากตารางผู้ท าประกันชีวิตให้ความส าคญักับปัจจัยด้านสดัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต และด้าน

บุคคล ให้ความส าคัญในระดับทีม่าก และรองลงมาคือด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต แตด่้านราคาเบี้ยประกัน ให้ความส าคญัน้อย  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ความพึงพอใจ  ̅ S.D. 

ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัย 4.04 0.43 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.83 0.44 

ด้านอัธยาศัยของตัวแทนประกันภยั 4.45 0.40 
รวม 4.11 0.42 

1.ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกนัภัย  
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุเขตบางแคจังหวัด

กรุงเทพมหานครในระดับมาก(x   = 4.04  , SD = 0.43) 
โดยเรียงล าดับความส าคญัจากมากไปน้อยดังน้ีความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภยั , ความมั่นของบรษิัทเป็นที่ยอมรับ , ช่ือเสียงของ
บริษัทเป็นท่ียอมรับและรูปแบบกรมธรรม์เทียบกับบริษัทอ่ืน 

2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ปัจจัยด้านคณุภาพการให้บริการสง่ผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (x  = 3.83  , SD = 0.44) 
โดยเรียงล าดับความส าคญัจากมากไปน้อย ดังนี้ การแนะน าและการให้ค าปรึกษาของพนักงานมีความเหมาะสม,กรมธรรม์ที่ท่าน
เลือกตรงกับความต้องการเป็นอยา่งดี, ความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้องในการให้บริการบริษัทประกนัภัยมีหลากหลายทางเลือกใน
การให้บริการตรงกับความต้องการและ เทคโนโลยีที่บริษัทน ามาใช้มีความทันสมัย 
3.ด้านอัธยาศัยของตัวแทนประกันภัย 
 ปัจจัยด้านอัธยาศยัของตัวแทนประกันภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก (x  = 4.45  , SD = 0.40) 
โดยเรียงล าดับความส าคญัจากมากไปน้อย ดังนี้ ตัวแทนมีความรู้และสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างดี , ตัวแทนมีความใส่ใจ และ 
ตัวแทนมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อการให้บริการ 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผูสู้งอายุจากการหาจากการหา
ค่าสถิติของสมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอาย ุ

 
ส่วนประสมทางการตลาด 
 
 

ความพึงพอใจรวม 
Y1 

B t Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต  0.30  6.21  0.00* 

ด้านราคาเบี้ยประกันชีวิต 0.014  0.34  0.73 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย  0.10  0.83  0.41 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.07 0.06 0.95 

ด้านบุคคลากร 0.21 4.82 0.00* 
ด้านกระบวนการ 0.05  0.92  0.36 
ด้านการสร้างภาพลักษณ์และการ 0.03 0.16  0.88 
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น าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ยรวม 0.11 1.91 0.48 

*p < 0.05 

ปัจจัยด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจรวม ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
ปัจจัยด้านราคาเบี้ยประกันชีวิต ด้านช่องทางจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตาด ด้านกระบวนการ และด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่ได้แสดงนัยส าคัญทางสถิติต่อความพึงพอใจรวมของผู้สูงอายุ 

5.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทไดร้ับข่าวสารเกีย่วกับการประกันชีวิตจาก
ตัวแทนขายประกันชีวิต ตดัสินใจเลือกท าประกันชีวิตเนื่องจากต้องการความคุม้ครอง  
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 7 ด้านได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต ราคาเบี้ยประกันชีวิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวรการ และการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ มีระดับความส าคัญ 1)ปัจจัยด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ตอบสนองความต้องการมากที่สุด 2)ด้านราคาเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยเหมาะกับการคุ้มครองมากที่สุด 3)ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายตัวแทนพนักงาน 4)ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องการแนะน า/เสนอขายของตัวแทนมากที่สุด 5)ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ตอบแบบสอบให้
ความส าคัญในเรื่องเอาใจใส่ลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพในการให้บริการมากที่สุด 6)ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องได้รับกรมธรรม์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการมากที่สุด 7)ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอทาง
กายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องจะซื้อกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักเท่านั้นมากที่สุด 
 จากการศึกษาประเด็นความพึงพอใจ สามารถสรุปประเด็นวัดความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบาง
แค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิต ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านอัธยาศัยของตัวแทน
บริษัทประกันชีวิต ระดับความส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเรื่องความ
น่าเช่ือถือของบริษัทมากที่สุด ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องการแนะน าและการให้
ค าปรึกษาของพนักงานมีความเหมาะสมมากที่สุด และปัจจัยด้านอัธยาศัยของตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องตัวแทนบริษัทตอบข้อซักถามและอธิบายรายละเอียดได้มากท่ีสุด 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าประกันส่วนใหญ่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจากตัวแทนประกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท าประกัน
ชีวิต เนื่องจากความพอใจในค าช้ีแจงที่ได้รับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอ าพันธ์ เอมอิ่ม (2538 ) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อ
การท าประกันชีวิตของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคได้รับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจจากตัวแทน รวมถึงอิทธิพลใน
การเลือกซื้อ 

 2. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการเลือกท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านอัธยาศัยของตัวแทนประกันภัยระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความพึงพอใจของ คอตเลอร์ (2555) 
 คุณค่าด้านพนักงาน (personnal value) จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสามารถในการตอบค าถามของ
บุคลากรขององค์กร ท าให้เกิดคุณค่าในสายตาลูกค้า เป็นการรับรู้สัมผัสถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องกับความคิดเห็น 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าจะประเมินถึงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1520 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การสร้างและน าเสนอ
ด้านกายภาพ และกระบวนการ ไม่ได้แสดงนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติทั้ง3ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัย 
ด้านคุณภาพในการให้บริการ และด้านอัธยาศัยของตัวแทนประกันภัยต่อความพึงพอใจรวมของผู้สูงอายุประกอบด้วย 
 1.ด้านราคาเบี้ยประกัน ผู้สูงอายุท่ีท างานและอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมมานาน อาจมีความเข้าใจในเรื่องของการการตั้ง
ราคาเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง รวมทั้งบริษัทประกันไม่ได้ตั้งราคาแตกต่างกันมากนัก ซึ่งผู้สูงอายุไม่เห็นเป็น
ประเด็นท่ีกระทบต่อความพึงพอใจมากนัก 
 2.ด้านช่องทางการจ าหน่าย ผู้สูงอายุสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ง่าย เนื่องจากแต่ละบริษัทประกันภัยมีช่องทางการจ าหน่ายที่
หลากหลาย แต่ไม่ได้มีปรับปรุงการให้บริการผ่านเครือข่ายต่างๆท าให้ผู้สูงอายุไม่คิดว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อความพึงพอใจมากนัก 
 3.ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากความจ าเป็นและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก รวมถึงการ
แนะน าและการเสนอของตัวแทนอาจจะยังไม่ชัดเจน ให้ผู้สูงอายุไม่คิดว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อความพึงพอใจมากนัก 
 4.ด้านกระบวนการกระบวนการอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดของกรมธรรม์ไว้อย่างชัดเจน (เพราะบริษัทอาจจะไม่อยากเสีย
ผลประโยชน์) บางกรณีลูกค้าจะเสียผลประโยชน์และไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตัวเองมากที่สุด 
 5.ด้านการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ ในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือจ านวนมาก และ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องประโยชน์และความเหมาะสมมากกว่าผู้สูงอายุจึงไม่คิดว่าเป็นประเด็นที่กระทบต่อความพึง
พอใจมากนัก 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการท าประกันชีวิต 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ประกันชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ50 -60ปี สถานภาพสมรส บริษัทจึงควรมีการ
วางแผนกับทางด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมให้มากที่สุด อาจมีการเพิ่มประสิทธิประโยชน์และกล่าวถึง
ประโยชน์ท่ีส าคัญ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าในช่วง50-60ปี ให้มีจ านวนมากขึ้นในการท าประกันชีวิตผู้สูงอายุเพราะบุคคลกลุ่มเหล่านี้ยังอยู่ใน
วัยท างานและมีรายได้ในระดับสูง 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทควรพัฒนาให้มีระยะเวลาของความคุ้มครองมากกว่าหรือเทียบเท่าบริษัทอื่นๆ  

 2.2 ด้านราคาเบี้ยประกัน บริษัทควรมีการส่งเสริมการขายโดยการออกสิทธิพิเศษส าหับลูกค้าเมื่อช าระค่าเบี้ยประกันด้วย
บัตรเครดิตของธนาคารต่างๆเพื่อเป็นการอ านวยสะดวกกับลูกค้า 

  2.3 ด้านช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันชีวิตควรมีส านักงานขายตามแต่ละเขตให้ครอบคลุมเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ให้ค าปรึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

  2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทควรมีการแจ้งข่าวสาร มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทให้ลูกค้าทราบ และเข้าถึง
ผู้สูงอายุได้ง่ายมากข้ึน 

2.5 ด้านบุคลากร บริษัทประกันควรมีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทประกัน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในรายละเอียดของประกัน
ชีวิตเป็นอย่างดี 
 2.6 ด้านกระบวนการ  ควรพัฒนากระบวนการเรื่องการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและตรงประเด็นด้วยความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ท าแบบสอบกับกลุ่มผูสู้งอายุเพียงอย่างเดียว จึงอยากเสนอให้ท่านต่อไปจดัท าแบบสอบถามส าหรับ
คนกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุม่วัยรุ่น กลุ่มวัยคนท างาน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีวามหลากหลายของประชากร 

ท าการศึกษาโดยขยายขอบเขตกลุม่ตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ครอบคลุมมากข้ึน 
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	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



