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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยั 
คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีส่นใจประกนัภยัโรคมะเรง็ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บรโิภคที่มอีายุ 36 – 45 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มปีระวตับิุคคลใกลช้ดิปว่ยเป็นโรคมะเรง็ และมรีายไดต่้อเดอืน 45,001-60,000 บาท 
 2.  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ทีส่นใจท าประกนัภยัโรคมะเรง็
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ ด้านกรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ ดา้น
บุคลากร และดา้นเบีย้ประกนัภยั มคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3.  บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้มากทีสุ่ดคอื บดิา/มารดา และตนเอง ผูบ้รโิภคจะซือ้โดย
วธิตีิดต่อบรษิัทประกนัภยัโดยตรงมากที่สุด ส าหรบัเหตุผลในการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็ เนื่องจากรู้สกึว่า
โรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลวั และค่าใช้จ่ายในการรกัษาโรคมะเรง็สูง และทุนประกนัภัยที่สนใจซื้อโดยเฉลี่ยเท่ากบั 
1,318,623 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน           
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน า
หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประวตัิบุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเร็งแตกต่างกนัมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อ
ใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
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 3.  ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบี้ยประกันภัย ด้ านการ
สง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อ 
ใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ ไปในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: บรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ ประกนัภยั ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study Service Marketing Mix Factors Relating to Consumers’ 
Purchasing Behavior Trends for Cancer Insurance in the Bangkok Metropolis. The sample of the research 
was 400 consumers in Bangkok Metropolis who were interested in Cancer Insurance. The data was collected 
by questionnaires and the data was analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation. To test the 
hypotheses, t-test, one-way analysis of variance, and Pearson Product moment correlation coefficient were 
applied in the analysis. All data was processed by Computer software Program. 
 The results of the findings can be revealed as follows: 
 1.  Target consumers were aged between 36 and 45 years, were married/living together, employed 
by private companies, experienced having acquaintance or family member suffering from cancer, and had 
monthly income between Baht 45,001 and 60,000. 
 2.  Consumers had an ”excellent” level of opinion overall about service marketing mix factors of 
Cancer Insurance and each aspect, including process, product, people and price were considered “excellent”. 
In addition, their overall opinion related to physical evidence, promotion and place were considered “good”. 
 3.  Purchasing behavior was influenced by parents or the consumers themselves. Most consumers 
purchased Cancer Insurance by contacting the insurance company directly. The major reasons to buy Cancer 
Insurance included the fear of cancer and the high cost of cancer treatment. They average amount of 
Insurance cover sum insured customers were interested in buying was Baht 1,318,623. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: 
 1.  Consumers with different age, marital status, occupation and monthly income influenced the 
differences in the purchasing behavior trend for Cancer Insurance in the category “Cancer Insurance 
purchasing prospect within 2 years and recommending others to purchase cancer insurance” with statistical 
significance of 0.01 levels. 
 2. Consumers with experienced of having acquaintance or family member suffering from cancer 
influenced the differences in purchasing behavior trend for Cancer Insurance in the category “Cancer 
Insurance purchasing prospect within 2 years and recommending others to purchase Cancer Insurance”, with 
statistical significance of 0.05 and 0.01 levels, respectively. 
 3.  The correlation between the attitude towards service marketing mix factor in the category of 
“the product, price, promotion and place”, and purchasing behavior trend for cancer insurance in category 
“cancer insurance purchasing prospect within 2 years and recommending others to purchase cancer 
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insurance”, were in the positive direction at “very low” and “low” levels, with statistical significance of 0.01 and 
0.05 levels, respectively. 
 
Keywords: Service, Behavior, Insurance, consumers 

บทน า 
 ค ากล่าวทีว่่า "ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ" นัน้เป็นความจรงิทีสุ่ด เพราะว่าทุกคนไม่มใีครอยาก
เจบ็ปว่ย เพราะว่าเมื่อเจบ็ปว่ยแลว้จะอยู่ในภาวะทีไ่ม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่ใช่เฉพาะผูท้ีเ่จบ็ป่วยเท่านัน้ พ่อแม่ญาติ
พี่น้องก็พลอยทุกขท์รมานไปด้วย ทัง้ยงัท าให้เสยีเงินเสยีเวลาในการรกัษาการเจ็บป่วยนัน้ และหนึ่งในโรคร้ายแรง
อนัดบัตน้ ๆ ของคนไทย ทีท่ าใหม้คีนเสยีชวีติมากมายกค็อืโรคมะเรง็ 
 สถานการณ์โรคมะเรง็ในประเทศไทย มะเรง็เป็นสาเหตุการตายอนัดบั 1 ตดิต่อกนัหลายสบิปี ล่าสุดปี 2554 
มผีูเ้สยีชวีติ 61,082 ราย เฉลีย่ชัว่โมงละเกอืบ 7 ราย เป็นชาย 35,437 ราย และหญงิ 25,645 ราย โดยมะเรง็ทีผู่ช้าย
ป่วยมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มะเรง็ตบั ปอด ล าไสแ้ละทวารหนัก ต่อมลูกหมาก และมะเรง็เมด็เลอืดขาว ส่วนในผูห้ญงิ ไดแ้ก่ 
มะเรง็เตา้นม ตบั ปากมดลกู ปอด ล าไสใ้หญ่และทวารหนกั 
 สถิติล่าสุดพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็ง 241,051 ราย และสถิติเสยีชีวิตจากโรคมะเร็ง พ.ศ.2552 คนไทย
เสยีชวีติจากโรคมะเรง็ 56,058 ราย/ปี หรอื 88.34 ราย/ประชากร 1แสนคน คดิเป็น 4,671 ราย/เดอืน หรอื 156 ราย/วนั 
เพิม่ขึน้ประมาณ 10.7%เปรยีบเทยีบกบัสถติปีิ พ.ศ.2548 ส่วนสาเหตุการตายของโรคมะเรง็ทีส่ าคญั สถติปีิพ.ศ.2551 
อนัดบั 1 คอืมะเรง็ตบั และทางเดนิน ้าด ีตามดว้ยมะเรง็ปอด มะเรง็เต้านม มะเรง็เมด็เลอืดขาว มะเรง็ล าไสใ้หญ่และ
ทวารหนกั และปากมดลกู 
 การรกัษาโรคมะเรง็ชนิดต่างๆ ในประเทศไทยไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่เปลี่ยนแปลงไป            
มกีารใชว้ธิกีารรกัษาทีแ่ตกต่างกนัไปทัง้การผ่าตดั การฉายรงัส ีการใชย้าเคมบี าบดั และใหย้าฮอรโ์มนรกัษา โดยแพทย์
จะเป็นผูพ้จิารณาวธิกีารรกัษาขึน้อยู่กบัชนิดของมะเรง็ ระยะของโรค และสภาพโดยรวมของผูป้่วย โดยการรกัษาต่างๆ 
มุ่งหวงัเพื่อลดอาการแทรกซ้อนของโรคมะเรง็ และลดผลขา้งเคยีงการรกัษาด้วยรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยทีาง
การแพทยส์มยัใหม่จงึมอีตัราการรอดชวีติจากโรคมะเรง็ชนิดต่างๆ มากขึน้ 
 การท าประกนัภยัถอืเป็นวธิชี่วยโอนความเสีย่งภยัหรอืบรรเทาความเสยีหายอนัเกดิจากความเสีย่งภยัไดด้ี
ทีสุ่ด การท าประกนัจงึเขา้มามบีทบาทส าคญัในการอ านวยประโยชน์ต่อสงัคม ซึง่หากในอนาคตหากเป็นมะเรง็ขึน้มา 
การท าประกนัภยัโรคมะเรง็จะช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นโดยเฉพาะค่ารกัษาพยาบาลทีค่่อนขา้งสูง ดงัจะเหน็ว่าใน
ปจัจุบันมีบริษัทประกันหลายๆ แห่งจัดท าประกันภัยโรคมะเร็งออกมาในหลายรูปแบบ ท าให้ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ โดยขอ้มูลจากการวจิยันี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัประกนัภยัในการออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของประกนัภยัโรคมะเรง็ เพื่อใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ และจดัท ากลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก
ตามปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้และประวตับิุคคลใกลช้ดิป่วยเป็น
โรคมะเรง็ 
 2. เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ขอบเขตของการวิจยั  
 การวิจัยครัง้น้ีได้มุ่งศึกษาถึงปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สนใจ          
ท าประกนัภยัโรคมะเรง็ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผูบ้รโิภคที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร          
ทีส่นใจท าประกนัภยัโรคมะเรง็ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จงึค านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรการก าหนด
ขนาดตวัอย่าง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548: 193)[1] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดจ้ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 385 คน เพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน  
 3. การสุ่มตวัอย่าง ส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใชห้ลกัการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้  
  ขัน้ท่ี 1 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยท าการจบัฉลากขึน้มา 10 เขตจาก
จ านวนเขตทัง้หมด 50 เขต (กองสารสนเทศภูมศิาสตร.์กุมภาพนัธ ์2554)     
  ขัน้ท่ี 2 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละเขตพืน้ที่
ของเขตทีสุ่ม่ จบัฉลากไดใ้นขัน้ตอนที ่1 จ านวน 10 เขต รวมทัง้สิน้เท่ากบั 400 ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ของแต่ละเขตการปกครองทีถู่กเลอืก คอื ใน 10 เขตการปกครอง แต่ละเขตจะมขีนาดตวัอย่าง 40 คน 
  ขัน้ท่ี 3 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Judgemental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามทีเ่ตรยีมไว้
ให้กบักลุ่มตวัอย่างบรเิวณอาคารส านักงาน และศูนยก์ารค้าที่ถูกเลอืกเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามหลากหลายใน
อาชพี อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้เป็นตน้ 
  ขัน้ท่ี 4 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอย่างทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ที ่3 และใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จนไดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนที่
ตอ้งการ 400 ตวัอย่าง 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้และประวตับิุคคล
ใกลช้ดิปว่ยเป็นโรคมะเรง็แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็แตกต่างกนั 
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นกรมธรรมป์ระกนัภยั ดา้นเบี้ยประกนัภยั ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2542: 38-39)[2] กล่าวว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์รวมถงึอายุ เพศ วงจรชวีติครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญั ต่อ
นักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตวัสนิค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชีใ้หเ้หน็ถึงการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความส าคญัลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่
ส าคญัมดีงันี้ 
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 1.  อายุ นกัการตลาดตอ้งค านึงถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากรในเรื่องของอายุดว้ย 
 2.  เพศ จ านวนสตร ี(สมรสหรอืโสด) ทีท่ างานนอกบา้นเพิม่ขึน้เรื่อยๆ นักการตลาดต้องค านึงว่าปจัจุบนั
สตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ ซึง่ทีแ่ลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสนิใจ และนอกจากนัน้ บทบาทสตรแีละบุรุษทีซ่ ้ากนั 
  3.  วงจรชีวิตของครอบครวั ขัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครวัเป็นตัวก าหนดที่ส าคญัของ
พฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครวัแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอนซึ่งแต่ละขัน้ตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อ           
ทีแ่ตกต่างกนั 
  4.  การศกึษาและรายได ้การศกึษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าเกดิอะไรขึน้กบัการศกึษา และ
รายได้เป็นสิง่ส าคญัเพราะแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ี่มดีงันัน้การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบั โครงสร้างดา้น
ประชากรศาสตร์ของสงัคม ทัง้ในด้านอายุ ระดบัการศึกษา โครงสร้างทางครอบรวั การย้ายถิ่นฐานของประชากร 
เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการด าเนินการทางการตลาดของกิจการทัง้สิ้น ซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาและติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยหลกัการตดิตามหรอืศกึษาสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญั  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42)[3] กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อาย ุเพศ 
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัได้ของประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่
ลกัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 428)[4] กล่าวว่า 
บรกิารเป็นการกระท าหรอืความสามารถทีบุ่คคลหนึ่งหรอืกลุ่มบุคคลหนึ่งสนองต่ออกีบุคคลหรอืหน่วยงานหนึ่ง โดยเป็น
สิง่ซึง่สมัผสัไม่ไดแ้ละไม่เกดิความเป็นเจา้ของ ผลติผลของการบรกิารอาจจะเกีย่วหรอืไม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์าง
กายภาพ 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 12)[5] ได้
กล่าวว่า แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ แนวโน้มการกระท าหรอืการตอบสนองทีบุ่คคลแสดงออกมาทัง้ภายใน
และภายนอก ต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดจงึอยู่บนรากฐานของการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธท์างการตลาดจงึอยู่บนรากฐาน
ของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดงันี้ 
 1.  ศกึษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของ 
การวจิยั 
 2.  ศกึษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มี
ความชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวจิยัยิง่ขึน้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
  ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลกัษณะของ ค าาถามจะเป็น
แบบค าาตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุจ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
  ขอ้ 1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale)  
  ขอ้ 2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
  ขอ้ 3. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale)  
  ขอ้ 4. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
  ขอ้ 5. อาชพี ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale)  
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  ขอ้ 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
  ขอ้ 7. ประวตับิุคคลใกลช้ดิปว่ยเป็นโรคมะเรง็ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของประกนัภัยโรคมะเร็ง 
จ านวน 21 ขอ้เป็นค าถามก าหนดมาตรวดั 5 ระดบั ตามแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบั การวดัขอ้มลู ประเภทอตัรภาค
ชัน้ (Interval Scale) 
  ส่วนที ่ 3 ค าถามเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่
ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบปลายปิด (Closed end Questions) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) และให้
เลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุจ านวน 3 ขอ้ มลีกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open end Questions) จ านวน 1 ขอ้ และ
เป็นค าถามก าหนด มาตรวดั 5 ระดบั ตามแบบ Semantic differential scale โดยแบ่งเป็นชว่งๆ ตัง้แต่ซา้ยสดุของสเกล 
แทน เหน็ดว้ยกบัขอ้ความทางดา้นซา้ย ดา้นขวาสดุของสเกลแทนดว้ยเหน็ดว้ยกบัขอ้ความทางดา้นขวา จ านวน 1 ขอ้ 
รวมทัง้หมด 5 ขอ้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
  ขอ้ที ่1, 2, 4 เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิดแบบมคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) เป็น
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
  ขอ้ที ่3 ลกัษณะแบบสอบถามปลายเปิดเป็นระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 
  ขอ้ที ่5, 6 เป็นค าถามก าหนดมาตรวดั 5 ระดบั ตามแบบ Semantic differential scale เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บรโิภคที่มอีายุ 36 – 45 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน มปีระวตับิุคคลใกลช้ดิปว่ยเป็นโรคมะเรง็ และมรีายไดต่้อเดอืน 45,001-60,000 บาท 
 2.  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ทีส่นใจท าประกนัภยัโรคมะเรง็
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ ด้านกรมธรรมป์ระกนัภยัโรคมะเรง็ ดา้น
บุคลากร และดา้นเบีย้ประกนัภยั มคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
 3.  บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้มากทีสุ่ดคอื บดิา/มารดา และตนเอง ผูบ้รโิภคจะซือ้โดย
วธิตีิดต่อบรษิัทประกนัภยัโดยตรงมากที่สุด ส าหรบัเหตุผลในการตดัสินใจซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็ เนื่องจากรู้สกึว่า
โรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลวั และค่าใช้จ่ายในการรกัษาโรคมะเรง็สูง และทุนประกนัภัยที่สนใจซื้อโดยเฉลี่ยเท่ากบั 
1,318,623 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีายุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มี
แนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน า
หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประวตัิบุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเร็งแตกต่างกนัมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อ
ใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 3.  ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านการ
สง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อ
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ใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
 สมมติฐานข้อท่ี1 ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้และ
ประวตัิบุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเร็งแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกนัภัยโรคมะเร็งแตกต่างกัน 
สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้  
 เพศ 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้น
ภายใน 2 ปีจะซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และด้านการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็
หรอืไม่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากโรคมะเรง็มโีอกาสเกดิขึน้ไดทุ้กคน ทัง้ในเพศ
ชาย และเพศหญงิ จะแตกต่างเพยีงความเสีย่งมากหรอืน้อยในการเกดิโรคมะเรง็กบัอวยัวะแต่ละสว่นของร่างกาย ซึง่ท า
ใหเ้พศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้บรษิทัประกนัภยัควรเน้นท า
การตลาดทัง้ในเพศชาย และเพศหญงิ เช่นเพิม่เตมิผลประโยชน์กรณีเกดิโรคมะเรง็ในอวยัวะแต่ละส่วนในแต่ละเพศทีม่ี
ความเสีย่งต่างกนั จะท าให้จูงใจผู้บรโิภคในการท าประกนัภยัโรคมะเรง็มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของสหพล 
ปฐมกุล (2551)[6] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเอาประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ประเภท 3 ของผูเ้อาประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเอาประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจประเภท 3 ไม่แตกต่างกนั 
 อายุ 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้น
ภายใน 2 ปีจะซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และด้านจะแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัภยัโรคมะเร็ง
หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  โดยช่วงอายุ 36-45 ปี มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปี จะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้
ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงอายุทีอ่ยู่ในวยัท างาน มฐีานะทางการเงนิและหน้าทีก่ารงาน
มัน่คง ตอ้งการเลอืกสิง่ทีด่ ีเพื่อเพิม่ความมัน่คงใหก้บัชวีติและครอบครวั รวมถงึแนะน าบอกต่อใหก้บับุคคลรอบขา้งถงึ
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัสว่นบุคคล ในการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคล
ของคนด้านต่าง ๆ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 133-135)[7] ที่กล่าวว่า อายุที่แตกต่างกนัจะมคีวาม
ต้องการผลติภณัฑต่์างกนั และงานวจิยัของคุณณัฐวรรณ จนัทรวรรณ (2552)[8] ได้ท าการวจิยัเรื่องพฤติกรรมและ
แนวโน้มการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุแตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมและแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูห้ญงิวยัท างาน แตกต่างกนั 
 สถานภาพ 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยั
โรคมะเร็งหรือไม่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถานภาพโสด/หย่ารา้ง จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ ด้านภายใน 2 ปี จะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็
หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ น้อยกว่าผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรกัษาโรคมะเรง็ค่อนขา้งสงู ผูท้ี่มสีถานภาพสมรส มคีวามห่วงใยคนรอบขา้งและยิง่มี
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บุตรจะมคีวามกงัวลมากขึน้ท าใหต้อ้งการเพิม่ความมัน่คงใหก้บัตนเองและครอบครวั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้ประกนัภยั 
และแนะน าบอกต่อใหค้นรอบขา้งมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัส่วนบุคคล ในการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก
ลกัษณะสว่นบุคคลของคนดา้นต่างๆ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 133-135) ทีก่ล่าวว่า วงจรชวีติครอบครวั
เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติของบุคคลในลกัษณะของการมคีรอบครวั การด ารงชวีติในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ
ความตอ้งการ ทศันคตแิละค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กดิความตอ้งการ ในผลติภณัฑแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ต่างกนั 
 ระดบัการศึกษา 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกนัภัย
โรคมะเร็งด้านภายใน 2 ปีจะซื้อประกันภัยโรคมะเร็งหรือไม่ และด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างซื้อ
ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่กีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมกีารตอบแบบสอบถามคลา้ยๆ กนั ดงันัน้อาจท าใหผ้ลการวจิยัที่
ไดจ้งึไม่พบความแตกต่างของการมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร 
แสงประดษิฐ ์(2547)[9] ได้ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัในการต่ออายุ
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บรโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัในการต่ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 
 อาชีพ 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็
ด้านภายใน 2 ปีจะซื้อประกันภัยโรคมะเร็งหรือไม่ และด้านการแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างซื้อประกันภัย
โรคมะเรง็หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มอีาชพี
พนกังานบรษิทัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปี จะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และ
ดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ มากกว่าอาชพีอื่นๆ เนื่ องจากสวสัดกิารไม่
เพยีงพอหากต้องเจบ็ป่วยและต้องท าการรกัษาจากโรคมะเรง็ จงึท าใหส้นใจที่จะท าประกนัภยัโรคมะเรง็ และแนะน า
บอกต่อคนรอบขา้งใหเ้หน็ประโยชน์จากการท าประกนัภยัโรคมะเรง็มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัส่วนบุคคล ในการ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลของคนดา้นต่างๆ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ ( 2541:133-
135) ทีก่ล่าวว่า อาชพีแต่ละอาชพีมแีนวโน้มความตอ้งการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็แตกต่างกนั และงานวจิยัของ ธนยา 
ไกรสทิธ ์(2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดและแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อแนวโน้มการซือ้
กรมธรรมป์ระกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มการซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยั            
ผูเ้ล่นกอลฟ์ แตกต่างกนั 
 รายได้ต่อเดือน 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกนัภัย
โรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยั
โรคมะเรง็หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 45,001-60,000 บาทจะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ ดา้นภายใน 2 ปี จะซือ้ประกนัภยั
โรคมะเรง็หรอืไม่ มากทีส่ดุ และ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืน 60,000 บาทขึน้ไป จะมแีนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อด้านจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัภัยโรคมะเร็งหรอืไม่ มากที่สุ ด เนื่องจากผู้ที่มี
รายไดส้งูกว่าจะมอี านาจการซือ้มากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่า ดงันัน้จงึใหค้วามส าคญัการท าประกนัภยัโรคมะเรง็มากกว่า 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎจีติวทิยาของมาสโลว ์ทีก่ล่าวถงึล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์โดยความต้องการทีพ่ืน้ฐาน
มากกว่าจะไดร้บัการตอบสนองก่อนทีบุ่คคลจะเกดิความต้องการในล าดบัสงูขึน้ คอืผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่าจะเหน็
ความส าคญัของการท าประกนัภยัมะเรง็มากกว่าคนที่มรีายได้ต ่ากว่า และจะมกีารแนะน าบอกต่อให้คนรอบขา้งเหน็
ความส าคญัดว้ย และสอดคลอ้งกบัปจัจยัส่วนบุคคล ในการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลของ
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คนดา้นต่างๆ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 133-135) ทีก่ล่าวว่า โอกาสทางเศรษฐกจิและรายไดข้องบุคคล
จะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ เมื่อผูซ้ือ้มอีาชพีการงานทีด่ ีและรายไดส้งู จะท าใหม้ศีกัยภาพในการซือ้
มากขึน้ และงานวจิยัของ สภุาพร สริเิธยีรวงศ ์(2547)[9] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ
เลอืกท าประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลศกึษากรณี บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) พบว่า รายไดต่้อเดอืนแตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจท าประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล แตกต่างกนั 
 ประวติับุคคลใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเรง็ 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีระวตับิุคคลใกลช้ดิปว่ยเป็นโรคมะเรง็แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบ
ขา้งซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดย
ผูบ้รโิภคทีม่ปีระวตับิุคคลใกล้ชดิป่วยเป็นโรคมะเรง็ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ ดา้นภายใน          
2 ปีจะซื้อประกนัภยัโรคมะเรง็หรือไม่ และด้านจะแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัภยัโรคมะเร็งหรือไม่ 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีไ่ม่มปีระวตักิารมบีุคคลใกลช้ดิป่วยเป็นโรคมะเรง็ เน่ืองจากการมบีุคคลใกลช้ดิหรอืคนในครอบครวั
ปว่ยเป็นโรคมะเรง็ ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็สงูกว่าคนทัว่ไปทีไ่ม่มบีุคคลใกลช้ดิป่วยเป็นมะเรง็ 
ซึง่สง่ผลใหเ้หน็ความส าคญัของการท าประกนัภยัโรคมะเรง็มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัปจัจยัทางจติวทิยาของ ศริวิรรณ 
เสรรรีตัน์ และคณะ (2541: 133-135) ทีก่ล่าวว่าการรบัรู ้ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่กีารเลอืกสรร จดัระเบยีบและตคีวามหมายของ
ขอ้มลูเพื่อทีจ่ะสรา้งภาพทีม่คีวามหมาย หรอืหมายถงึกระบวนการความเขา้ใจของบุคคลทีม่ต่ีอโลกทีอ่ยู่แตกต่างกนักจ็ะ
ท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกนัภยั ด้านเบี้ย
ประกนัภยั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ คอื  
 ด้านกรมธรรม์ประกนัภยั ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน          
ระดบัต ่ามากกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และ
ด้านจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรอบข้างซื้อประกันภัยโรคมะเร็งหรือไม่ อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากกรมธรรม์ประกนัภยั คอืสนิค้า หากความคุ้มครองให้ความครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ และ
เงื่อนไขกรมธรรม์น่าสนใจตรงกบัความต้องการของลูกค้า ก็จะเกิดแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกนัภัยโรคมะเร็ง          
มากขึน้ดว้ย  
 ด้านเบี้ยประกนัภยั ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์พบว่ามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้นจะแนะน า
หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 เนื่องจากการก าหนด
ราคาเบีย้ประกนัภยัตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัผลประโยชน์ความคุม้ครอง คุม้ค่าในความคดิของผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิการตอบ
รบัมากขึน้ 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ากบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ และดา้น
จะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 และ0.05 
ตามล าดบั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตอ้งมคีวามหลากหลาย หาซือ้ไดง้่าย และสามารถซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่
จะท าใหเ้กดิแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้มากกว่า  
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ามากกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ดา้นภายใน 2 ปีจะซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรือไม่ และ
ดา้นจะแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็หรอืไม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
การใหส้ว่นลดเบีย้ประกนัภยัโรคมะเรง็ มเีบีย้ประกนัคงทีเ่ท่ากนัทุกปีไม่ปรบัตามช่วงอายุทีเ่พิม่ขึน้ 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 334-339) 
ผลติภัณฑ์และบริการ หมายถึงสิง่ที่เสนอขายเพื่อสนองต่อความพงึพอใจของลูกค้า ผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมี
ตวัตน (Tangible) หรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้(Intangible) ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร 
หรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value)ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑ์
สามารถขายได ้ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ และราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภค
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑถ์้าคุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคกจ็ะ
ตดัสนิใจซือ้ การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึโครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ย สถาบนัหรอื
กจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัทีน่ าผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 
การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังานขาย ท าการขาย (Personal Selling) และการตดิต่อสือ่สารโดยไม่ใช้
คน (Non Personal Selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสือ่สารมหีลายประการ ซึง่อาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอืต้อง
ใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืสื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication-IMC) โดยพจิารณา
ถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แขง่ขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้   
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อใหท้ราบถึงแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค และเป็น
แนวทางในการน าผลมาวเิคราะหเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม 
 2. ควรท าการศกึษาถงึความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคต่อกรมธรรม์ประกนัภยัโรคมะเรง็และแรงจูงใจต่อ
การซือ้ประกนัภยัโรคมะเรง็ เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละปรบักลยุทธท์างการตลาดใหเ้ป็นไปตามตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
 3. ควรท าการขยายขอบเขตไปยงักลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูบ้รโิภคทีม่าจากภูมภิาคอื่นๆ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
วเิคราะห ์ปรบัปรุงพฒันาบรกิาร และวางแผนทางกลยุทธใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยัตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีก่รุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือและให้ค าแนะน าในการการวิจัยครัง้นี้ รวมถึงคณาจารย์ในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณา ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทาง
ปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั รวมถงึเพื่อนๆ MBA สาขาการตลาด รุ่น 14 ทุกท่านทีใ่ห้
มติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ที่ดรี่วมกนัมาตลอด และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณา
เสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
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 สุดท้ายนี้ ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่อบรม สัง่สอน สนับสนุนให้การศึกษาที่ดี เป็น
ก าลงัใจที่ส าคญัที่สุดแก่ผู้วจิยัเสมอมา ตลอดจนทุกคนในครอบครวั รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอื 
และค าแนะน าทีด่ ีท าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษา และท าสารนิพนธน์ี้ส าเรจ็สมบรูณ์  
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