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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS   AFFECTING  CONSUMER  PURCHASING  DECISION  OF 

HEALTH  INSURANCE  IN  BANGKOK 
วราพร  วไิลเลิศ 1   ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ข าเดช 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจในตราสินคา้  และ ปัจจยัด้านการตอบรับจากลูกคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จากกลุ่มตวัอยา่ง 
400 ชุด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และ การ
ประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติ
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA และ  
Multiple Regression Analysis  ในการวเิคราะห์  

ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียในช่วง 30-39 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา 
และด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ ปัจจยั
อ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และ ดา้น
ความไวว้างใจในตราสินค้า มีความสัมพนัธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: ประกนัสุขภาพ , การตดัสินใจ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
     The purpose of this independent study is to study the difference in 

demographic factor such as gender , age , status , education , occupation and income , the 
correlation with the Marketing Mix (7P’s) and other factors such as corporate image and  
brand trust that   affected consumer  to  the  purchasing decision   toward  on  health  
insurance in Bangkok  by using the 400 questionnaires . And the method of data analysis 
and data processing, the program of SPSS for window was used mainly to frequency , 
percentage , mean , standard deviation  ,  One-Way Anova and Multiple Regression 
Analysis  in the analysis. 

The result of this independent study shown that most of the respondents are 
female, 30-39 years old, single status , Master Degree graduated, working in the private 
company  and the monthly income is 10,001 – 20,000 baht. 

The result of hypothesis test  revealed  difference of  sex, education, and  
income  that affected consumer to the purchasing decision  toward on  health  insurance 
in Bangkok . The Marketing Mix (7P’s) and  other factors  in terms of price, place , 
process and brand trust are relates to that affected consumer to the purchasing decision 
making  toward  on  health  insurance in Bangkok 
KEYWORDS : Health  Insurance ,  Decision Making 
 
บทน า 
 ดงัค าสุภาษิตท่ีวา่ ความไม่มีโรคถือเป็นลาภอนัประเสริฐ เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีมนุษย์
ทุกคนปรารถนาในการด าเนินชีวิตบนโลกใบน้ี แต่จะมีสักก่ีคนท่ีจะไม่เผชิญกบัโรคภยัไข้
เจ็บ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนกบัคุณหรือคนในครอบครัว ไม่มีใครรับรู้ไดล่้วงหนา้ว่าในวนัขา้งหน้า
จะเป็นเช่นใด การท่ีมีสุขภาพท่ีดี และแขง็แรง ท าให้คุณสามารถท าส่ิงต่างๆ ไดดี้มากยิ่งข้ึน 
คุณจึงควรเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อ
ความส าเร็จในวนัขา้งหน้า  การวางแผน  การด าเนินชีวิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในโลก
ปัจจุบนั การเตรียมความพร้อมส าหรับการป้องกนัเพื่อหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ หรือ การท าประกนัสุขภาพ เพื่อความปลอดภยั ไดรั้บการ
รักษาพยาบาลไดท้นัทีเม่ือเจบ็ป่วย โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองภาระค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลท่ี
จะเกิดข้ึน ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการด าเนินชีวิต  และ  ช่วย
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บรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายทางการเงิน ตลอดจนได้รับการดูแลการให้
ค  าปรึกษาและการแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ จากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองสุขภาพอย่างมือ
อาชีพ   

จากผลงานวิจยัของธนาคารโลก ในปี 2554 ไดน้ าอตัราส่วนของประชากรไทยท่ีได้
ซ้ือหากรมธรรม์ประกนัสุขภาพมาพิจารณาร่วม กบั จ  านวนประชากรท่ีจดทะเบียนทัว่
ประเทศในปี 2553 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ก็สามารถประเมินอยา่งคร่าวๆ ไดว้า่ ชาว
ไทยท่ีมีอายุมากกวา่ 15 ปี    ข้ึนไป เป็นจ านวนเกือบ 40 ลา้นคนในปี 2554 ไม่ไดห้าซ้ือ
ประกันสุขภาพ สถิติท่ีน่าสนใจจากงานวิจยัมีประชากรไทยอายุระหว่าง 15-24 ปี 
โดยประมาณ 10 ลา้นคน ท่ีไดซ้ื้อหาประกนัสุขภาพในปี 2554 โดยยงัมีคนไทยท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 ถึง 24 ปี จ  านวนสูงถึง 9 ลา้นคน ท่ีไม่ไดค้วกักระเป๋าสตางคเ์พื่อซ้ือหาประกนั
สุขภาพเอกชนส าหรับตนเองในปี 2554 

ธุรกิจประกนัภยั จึงมุ่งเนน้สร้างสรรค ์และ เร่งพฒันาผลิตภณัฑ์แผนประกนัสุขภาพ 
ให้      สามารถตอบสนองตามความต้องการแก่ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค    และกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
บริโภค สร้างให้เกิดแรงกระตุน้ดว้ยส่ือโฆษณาต่างๆ ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหา หากได้
เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าประกันภัยสุขภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 

ผูว้จิยั เป็นพนกังาน บริษทั นวกิจประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประกนั
วินาศภยั เป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยคนไทย เร่ิมก่อตั้ง ปี 2476 มีความมัน่คงทางดา้น
การเงิน มีความเช่ียวชาญ และ มีประสบการณ์ในดา้นการรับประกนัวนิาศภยัมากกวา่ 80 ปี  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงตอ้งการศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งการทราบ โดย
ผูว้จิยัไดน้ าองคค์วามรู้ กรอบแนวคิด และ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาใชใ้นการเก็บรวมรวบ
ขอ้มูล และ วเิคราะห์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้คน้พบท่ีส าคญั และ น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี
มาเป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาแผนประกันสุขภาพของบริษทัฯ ในการขยายงานด้าน
ประกนัสุขภาพใหม้ากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 



598 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย   เพศ   อายุ  สถานภาพ  ระดับ

การศึกษา  รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  บริษทัประกนัภยัสามารถน าผลท่ีไดจ้าการวิจยัไปใชป้ระกอบการวางแผน เพื่อ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ วางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2.   บริษัทประกันภยัสามารถน าผลท่ีได้จาการวิจัยไปใช้ประกอบการพฒันา 
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ์และบริการในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการให้บริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

3.   บริษัทประกันภยัสามารถน าผลท่ีได้จาการวิจัยไปใช้ประกอบการพฒันา
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างการรับรู้ใหใ้นใจกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
- ดา้นเพศ 
- ดา้นอาย ุ
- ดา้นสถานภาพ 
- ดา้นระดบัการศึกษา 
- ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ดา้นอาชีพ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  
- ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นกายภาพ  

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
- ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 
- ดา้นการตอบรับจากลูกคา้ 

 
 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ     

ประกนัภยัสุขภาพ                    
ส าหรับผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกัน

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร ปัจจยัด้านความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ และ ปัจจยัการยอมรับจากลูกคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1  ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 

1.4.3.1.1 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
1. ดา้นเพศ 
2. ดา้นอาย ุ
3. ดา้นสถานภาพ 
4. ดา้นระดบัการศึกษา 
5. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ดา้นอาชีพ 

1.4.3.1.2  ตัวแปรท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
6. ดา้นกระบวนการ 
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7. ดา้นกายภาพ 
1.4.3.1.3  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 

1.  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
2.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ 
3.  ปัจจยัดา้นการตอบรับจากลูกคา้ 

3.2 ตวัแปรตาม ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ มีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวความคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย   
ประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัขนาด องคป์ระกอบ การกระจาย และการ
เปล่ียนแปลงของประชากร ประชากรเหล่าน้ีคือมนุษยผ์ูมี้ความตอ้งการอนัเป็นธรรมชาติอยู่
แล้วนั่นเอง ส่วนนักการตลาด   เป็น    ผูท่ี้มีหน้าท่ีต้องเข้าไปสร้างความอยากได้ใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษทั  ให้บงัเกิดในหมวดหมู่มวลมนุษย ์ด้วยเหตุน้ี นักการตลาดจึงตอ้ง
สนใจติดตามตรวจสอบความเคล่ือนไหว  ทางด้านลกัษณะประชากร โดยอาศยัความรู้
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ อยูเ่สมอ 

ขนาดของประชากร หมายถึง จ านวนมนุษยใ์นอาณาเขตหน่ึง ซ่ึงนบัได ้ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญ่เท่าใด ความตอ้งการของประชากรก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ 
และ เอกภพของบุคคลยิ่งมีจ  านวนมากเป็นเงาตามตวั ท าให้ความอยากได้ยิ่งหลากหลาย
ช่องทางในการท าธุรกิจก็ยิ่งมีมากข้ึนแต่ขนาดของตลาดจะคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่นั้น 
ตอ้งอาศยัตวัแปรอ่ืนมาประกอบ เช่น อ านาจซ้ือของประชากรเหล่านั้น นกัการตลาดจึงตอ้ง
สนใจติดตามตรวจสอบ แนวโนม้ของประชากรตลอดเวลา ซ่ึงเราสามารถแบ่งส่วนตลาด
ตามประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี (Kotler,2000, : 264-266) 

มีการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑ์ตวัแปรประชากรศาสตร์ เช่น อาย ุ
ขนาด ครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ 
เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีนิยมใชก้นัมากในการระบุความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้ทั้งหลาย 
เหตุผลประการหน่ึงก็คือความตอ้งการหรือความชอบของผูบ้ริโภครวมทั้งอตัราการใช ้(ใช้
มากหรือใชน้อ้ย) มาเก่ียวพนัเป็นอยา่งมากกบัตวัแปรประชากรศาสตร์ เหตุผลอีกประการ
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หน่ึง ก็คือ ตวัแปรประชากรศาสตร์ง่ายต่อการใชก้วา่ตวัแปรชนิดอ่ืนแมแ้ต่เม่ือใชต้วัแปรท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัประชากรศาสตร์ เช่น ให้บุคลิกภาพเป็นเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด ก็ตอ้งหวน
กลับมาใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์อยู่ดี ถ้าต้องการจะรู้ขนาดของตลาดเป้าหมาย
ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

1. อายุและขั้นตอนของวงจรชีวิต ความตอ้งการและความสามารถของผูบ้ริโภคจะ
เปล่ียนไปตามอายุ ทางบริษทัจะใช้อายุ และขั้นตอนของวงจรชีวิตเสนอสินคา้ท่ีต่างกนั 
หรือวธีิการทางการตลาดต่างกนักบักลุ่มอายแุละวงจรชีวติท่ีแตกต่างกนั 

2. เพศ การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์ใช้กนัมากในการจ าหน่ายเส้ือผา้ 
แบบผม เคร่ืองส าอาง และนิตยสาร อยา่งไรก็ดี นกัการตลาดบางราย พบโอกาสท่ีจะแบ่ง
ส่วนตลาดโดยใชเ้กณฑน้ี์ 

3. รายได้ ใช้กันมานานในการขายสินค้าและบริการ และประเภทบา้นพกัอาศยั 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง และการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี รายไดไ้ม่อาจคาดคะเนของลูกคา้ของ
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงไดดี้เสมอไป 

4. ชั้นอายุ ใช้กนัในหมู่นักวิจยัโดยมุ่งท่ีการเจริญเติบโตของการดนตรี ภาพยนตร์ 
การเมือง หรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น นกัการตลาดท่ีมุ่ง Baby Boomers หรือคนท่ีเกิดระหวา่ง 
1946 และ 1964 โดยใชก้ารส่ือสาร และสัญลกัษณ์ท่ีมุ่งสู่ส่ิงท่ีคนยุคนั้นเห็นว่าดี นกัการ
ตลาดรายอ่ืนอาจมุ่งท่ีการจดัสินคา้ท่ีดูสวย คนในยุคน้ีมีความรู้สูงข้ึน ในการประเมินสินคา้ 
และมกัมีอิทธิพลท่ีท าใหโ้ฆษณาดู “เป็นจริงเป็นจงั” มากเกินไป ท่ีน่าสนใจคือ ยุค IMF คน
กลวัความฟุ้งเฟ้อหรูหราเป็นผลท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ละโฆษณาเป็นไปโดยมุ่งท่ีการประหยดั 

5. การศึกษา การศึกษาของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้อุปโภค
บริโภค   ท่ีมีการศึกษาแต่ละระดบัจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
สูงยอ่มตอ้งการชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ตอ้งการสินคา้ท่ีจะมาตอบสนองให้ชีวิตดีข้ึน ผูท่ี้มี
การศึกษาสูงจะสนใจตวัเองมากข้ึนและจะสร้างความสุขใหก้บัชีวติของตวัเอง โดยแสวงหา
สินค้าท่ีจะมาตอบสนองความต้องการของตน จ านวนของประชากรหรือผูบ้ริโภคท่ีมี
การศึกษาสูง ยอ่มจะเป็นโอกาสท่ีดีต่อการตลาดต่อไป 
แนวความคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  

ศาสตราจารย ์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับนกัธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้ง
ใช้ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix)  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 
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1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของ
มนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้ง
ได ้(Tangigle  Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบั
การใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
การติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ
และพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่างๆ ขององค์กร 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม 
มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้
เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้นกายภาพ และรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การ
เจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควร
ไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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แนวความคิดและทฤษฎกีระบวนการยอมรับผลติภัณฑ์ 
กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์เป็นขั้นตอนทางจิตใจของผูบ้ริโภค นบัตั้งแต่การเร่ิม

รับรู้ และเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นคร้ังแรกไปจนกระทัง่ยอมรับสินคา้นั้นมาใชสิ้นคา้ในท่ีน้ี   
อาจเป็นสินค้าใหม่ท่ีเพิ่งวางตลาด หรือ สินค้าเก่าท่ีมีอยู่ในท้องตลาดมานานแล้วแต่
ผูบ้ริโภคเพิ่งรู้จกัเป็นคร้ังแรกก็ได้ กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ 5 ขั้นตอน คือ 

1. การรู้จกัผลิตภณัฑ ์(Awareness) 
2. ความสนใจในผลิตภณัฑ ์(Interest) 
3. การประเมินวา่เหมาะกบัความตอ้งการหรือไม่ (Evaluation)  
4. การทดลองใช ้(Trial) 
5. การยอมรับผลิตภณัฑ ์(Adoption) 

 
 

 
 
รูปที ่2.2  กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ ์ท่ีมา สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

การยอมรับผลิตภณัฑ์ช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กบักายภาพ จินตภาพ และพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกคา้แต่ละกลุ่มดว้ย  ขั้นตอนทั้งหา้ในกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ี
ผูผ้ลิต และ นกัการตลาด ตอ้ง      น ามาพิจารณาใคร่ครวญวา่ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผูบ้ริโภค สามารถผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นโดยเร็วได้อย่างไร เพื่อไปสู่การยอมรับในตวั
ผลิตภณัฑ ์และ ซ้ือหามาใช ้ผูบ้ริโภคบางคนอาจไม่สามารถผา่นจากขั้นตอนความสนใจใน
ผลิตภณัฑ์ไปสู่ขั้นต่อไปได ้หรือ ตอ้งใชเ้วลานานมาก ถา้สินคา้ท่ีก าลงัพิจารณานั้นมีราคา
สูง หรือ ผูบ้ริโภคยงัมีความไม่แน่นอนหรือมีขอ้สงสัยลงัเลใจอยู ่ผูผ้ลิต และ นกัการตลาด
ท่ีศึกษา และ เขา้ใจกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑ์ย่อมรู้ดีว่า หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจ เขายอ่มอยากรู้วา่สินคา้นั้นน่าซ้ือหรือไม่ การประเมินค่าอยา่งถูกตอ้ง     เกิดจากการ
ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์อย่างครบถ้วน และมีโอกาสสัมผสั หรือ ทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ  ดังนั้น  ถ้าผูผ้ลิตและนักการตลาดให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้  
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัตวัสินคา้อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช ้
(โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายหรือเสียแต่เพียงส่วนนอ้ยก็ได)้ จะเพิ่มโอกาสในการยอมรับสินคา้ได้
รวดเร็วข้ึน 

การตระหนกั
ในผลิตภณัฑ์ 

ความสนใจ
ในผลิตภณัฑ์ 

การประเมิน
ค่าผลิตภณัฑ์ 

การทดลอง
ใช ้

การยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ 
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เม่ือเข้าใจกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แล้ว ผู ้ผลิต และ นักการตลาดยงัพึง
ตระหนกัดว้ยวา่ผูบ้ริโภคแต่ละคนยงัมีความแตกต่างในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ บางคน
กลา้ไดก้ลา้เสีย บางคน ไม่กลา้ บางคนถา้ไม่ไดล้องของใหม่จะรู้สึกเสียหนา้วา่เชย แต่บาง
คนอาจตอ้งให้มีใครมารับรองเสียก่อน หรือตอ้งรอให้ผลิตภณัฑ์ติดตลาดเสียก่อน จึงจะ
กลา้ทดลองหรือซ้ือมาใช ้หรือบางพวก   ไม่กลา้หรือไม่ยอมลองของใหม่เลยก็มี สินคา้แต่
ละชนิดจะมีผูบ้ริโภคท่ีมีความพร้อม และ ยอมรับ ผลิตภณัฑ์ไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนัทั้งนั้น 
ถา้จ  าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคออกตามความช้าเร็วในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ จะแบ่งออกได้
เป็น กลุ่มนกัริเร่ิมหรือกลุ่มนวตักร (Innovator) กลุ่มยอมรับเร็ว หรือกลุ่มน าสมยั (Early 
Adopter) กลุ่มทนัสมยั (Early Majority) กลุ่มตามสมยั (Late Majority) และกลุ่มลา้หลงั 
(Laggard) ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะทั้งทางกายภาพ จินตภาพ และพฤติกรรมในการ
บริโภคท่ีแตกต่างกนัไป 

ผูผ้ลิตท่ีใชก้ลยทุธ์เสนอสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดบ่อยๆ จะไดป้ระโยชน์จากการจ าแนก
กลุ่มผูบ้ริโภคแบบน้ีสินคา้ใหม่ท่ีวางตลาดตอ้งวางเป้าหมายและยื่นขอ้เสนอไปยงักลุ่มนกั
ริเร่ิม และ กลุ่มน าสมยัเป็นล าดบัแรกเสมอ โดยทัว่ไปคนกลุ่มน้ีมกัจะเป็นคนในวยัหนุ่ม
สาวมีความรู้ดี รายไดดี้ มีความคิดล ้ายุค เช่ือมัน่ในตวัเอง กลา้เส่ียง กลา้ไดก้ลา้เสีย มีความ
ภกัดีในตราสินคา้น้อย และ มกัฉวยประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคา การแจกคูปอง การแจกสินคา้ตวัอย่างก่อนคนอ่ืนเสมอ ส าหรับกลุ่มอ่ืนๆ จะมีความ
เขม้ขน้ของลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีลดหลัน่กนัลงไป  
แนวความคิดและทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

Blackwell ,  Miniard,  &  Engel  (2006)    เสนอวา่  กระบวนการการบริโภค
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ (1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ (need recognition) (2) การ
หาขอ้มูล (search) (3) การประเมินทางเลือก (alternative evaluation) (4) การซ้ือ (purchase) 
(5) การบริโภค (consumption) และ (6) การประเมินผลหลงัการซ้ือ (post-consumption 
evaluation)  

1. การตระหนักถึงความต้องการ เป็นสภาวะท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีผูบ้ริโภคปรารถนาให้เป็นกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง โดยความแตกต่างน้ีมีระดบัท่ีมาก
พอท่ีจะท าให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และเกิดความตอ้งการท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการ
หน่ึงๆ มาเพื่อแกปั้ญหานั้น 

2. การคน้หาขอ้มูลหลงัจากตระหนักถึงความตอ้งการ  ผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้มูลทางเลือกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
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ตราสินคา้ต่างๆ สถานท่ีจ าหน่าย เกณฑ์ท่ีควรใช้ในการประเมินทางเลือกต่างๆ โดยการ
คน้หาขอ้มูลน้ีอาจเร่ิมจากการคน้หาขอ้มูลจากภายใน หรือความทรงจ าของตนเอง 

3. การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกท่ีมีอยู่ เพื่อ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินน้ีกระท าโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยต่อไป 

4. การซ้ือ ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยจะพิจารณาถึง
สถานท่ีท่ีจะซ้ือและวิธีการซ้ือดว้ย เช่น ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ ซ้ือผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ซ้ือโดยช าระดว้ยบตัรเครดิต หรือซ้ือโดยการผอ่นช าระ 

5. การบริโภค คือ ขั้นตอนการใช้สินคา้หรือบริการท่ีไดซ้ื้อมา โดยอาจเกิดข้ึน
ทันทีภายหลังการซ้ือ หรือเกิดข้ึนในระยะต่อมาก็ได้ ลักษณะการบริโภคสินค้าของ
ผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจแตกต่างกนัไป และสามารถส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินคา้
และความคงทนของสินคา้ได ้

6. การประเมินหลงัการบริโภค หลังจากการบริโภคผูบ้ริโภคอาจเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได ้ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น การซ้ือซ ้ า ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ การแนะน าใหผู้อ่ื้นใช ้การร้องเรียน ร้องทุกขจ์ากความไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ได้ศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์  และพฤติกรรมการ ซ้ือประกันสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีประกนัสุขภาพ จ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิง
อนุมานใชท้ดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
95 ผลการวิเคราะห์ดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย ต่อ
เดือนมากกว่า 20,000 – 30,000 บาท และ ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั ส่วนผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
ประกนัสุขภาพ กบั บริษทัอเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์     ดา้นระยะเวลาท่ีท า
ประกนัเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี ดา้นจ านวนเงิน (เบ้ียประกนัภยั) ท่ีท ากบับริษทัรับประกนั
ภยัมีจานวนเงิน 10,001–20,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือประกนัสุขภาพแบบรายเด่ียว
มากท่ีสุด ความคุม้ครองส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นความคุม้ครองกรณีเขา้พกัรักษาตวัแบบผูป่้วยใน 
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และ ผูป่้วยนอก (IPD+OPD) ลกัษณะการซ้ือประกนัสุขภาพ ซ้ือแบบต่อเน่ืองทุกปี ซ้ือ
ประกนัสุขภาพผ่านตวัแทน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ้ือประกนัสุขภาพมาก
ท่ีสุดคือ บุคคลในครอบครัว เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริษทัรับประกนัภยั คือ เป็น
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการรับประกนัภยัท่ีดี มีแนวโนม้ในการซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มเติม
ในอนาคต และ แนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักท าประกันสุขภาพกับบริษัทท่ีซ้ืออยู่ ล  าดับ
ความส าคญัในการซ้ือประกนัสุขภาพ คือ บริการหลงัการขาย และ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัสุขภาพ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก
ท่ีสุด ในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านพนักงาน ด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 

ชนิดา ครัวจตุัรัส (2553) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพของประชาชนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ 
ผูท่ี้มีอายุมากมีความน่าจะเป็นในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ มากกวา่ผูท่ี้อายุนอ้ย ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีความน่าจะเป็น
ในการซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ น้อยกว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ประวติัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบวา่ ผูท่ี้เคยด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ปัจจยับนัเลิกด่ืมแลว้และผูท่ี้ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีความ
น่าจะเป็นในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัสุขภาพมากกว่า ผูท่ี้เคยด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และปัจจุบนัก็ยงัด่ืมอยูอ่ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 90% และ 
95% ตามล าดบั ประวติัการไดรั้บอุบติัเหตุพบวา่ ผูท่ี้เคยไดรั้บอุบติัเหตุคร้ังสุดทา้ยภายใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา มีความน่าจะเป็นใน    การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ
มากกวา่ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 90%  ส่วน ผูท่ี้เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลนั้นมีความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ น้อยกว่า ผูท่ี้ไม่เคยนอนพกัรักษาท่ีโรงพยาบาลอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมนั 90% การมีชีวิตอยู่ของมารดานั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัสุขภาพ อย่างมีนยัส าคญัโดยผูท่ี้มารดายงัมีชีวิตอยู่มีความน่าจะเป็นใน
การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ นอ้ยกวา่ผูท่ี้ มารดาเสียชีวิตแลว้อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ระดบั 90% 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ  เป็นค าถามท่ีเป็นขอ้มูลนาม
มาตรา (Nominal Scale) และขอ้มูลล าดบัมาตรา (Ordinal Scale) จ านวน 10 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่งออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) โดยการให้คะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
สุขภาพ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็น
ตวัเลข หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่งออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) โดยการให้คะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัสุขภาพ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือ สเกล (Port Scale Ratio) โดยแบ่ง
ออกเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 10 ระดบั (Rating Scale) 
โดยการใหค้ะแนนระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัสุขภาพ 
สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์   กลุ่มตวัอย่าง   ส่วนใหญ่   เป็นเพศหญิง      มีอายุ
ระหวา่ง  30  -  39 ปี    
สถานภาพ   โสด  ระดบัการศึกษาปริญญา  รายไดต่้อเดือน  10,001 - 20,000 บาท   จ  านวน 
171 คน      อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน   
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักับการ มี
โรงพยาบาลคู่สัญญาทัว่ประเทศ มากท่ีสุด ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบัค่าเบ้ียประกนัและความคุม้ครองท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กับบริษทัมีสาขาครอบคลุม มากท่ีสุด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบัการโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
มากท่ีสุด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบัพนกังานมี
มารยาท พูดจาสุภาพ มากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบัการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมท่ีรวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นกายภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
ใหค้วามส าคญั กบัการมีเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือ มากท่ีสุด  

ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั 
กบับริษทัท่ีมีประสบการณ์การประกนัสุขภาพ มากท่ีสุด ดา้นความไวว้างใจจากลูกคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญั กบั บริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง มากท่ีสุด ดา้นการตอบรับจาก
ลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั กบั การให้ค  าตอบท่ีชัดเจน  แก่ลูกคา้ มาก
ท่ีสุด  

ด้านการตัดสินใจ จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยให้
ความส าคญัในการรับรู้ความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บในการท าประกนัสุขภาพ  
การวเิคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปรอิสระรวมทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ซ่ึงมาจากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และสมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วย 
ภาพลกัษณ์องคก์ร ความไวว้างใจจากลูกคา้ การตอบรับจากลูกคา้ 

 
Independent  
Factors 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 
Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

Constant 1.218 .295  4.129 .000   
ดา้นผลิตภณัฑ ์X1 .003 .060 .004 .058 .954 .277 3.613 
ดา้นราคา X2 .208 .055 .216 3.819 .000 .378 2.642 
ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร      .224 .056 .225 4.005 .000 .385 2.598 
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จดัจ าหน่าย X3 
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม     
การขาย X4 

.105 .061 .122 1.726 .085 .243 4.122 

ดา้นบุคลากร X5 -.042 .066 -.053 -.642 .521 .181 5.513 
ดา้นกระบวนการ X6 -.163 .069 -.199 -2.368 .018 .172 5.808 
ดา้นกายภาพ X7 .050 .057 .059 .877 .381 .271 3.691 
ดา้นภาพลกัษณ์ X8 .119 .078 .129 1.535 .126 .173 5.795 
ดา้นความไวว้างใจ X9 .194 .068 .220 2.846 .005 .203 4.928 
ดา้นการตอบรับ X10 .108 .066 .122 1.628 .104 .218 4.596 

 
จากตารางการวิเคราะห์วิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) ส าหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านอ่ืนๆ มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 ทั้งหมด 4 ตวัแปร  ไดแ้ก่  ดา้นราคา(X2) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 
ดา้นกระบวนการ (X6) ดา้นความไวว้างใจ (X9) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .208 .224 .163 
และ .194  ตามล าดบั 
สรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ ( R ) และสัมประสิทธ์ิการก าหนด ( R2 ) ของ    กา
รวเิคราะพหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error                                      
of the Estimate 

.726 a .527 .515 1.15806 
 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.726a  แสดงว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.527 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร และ ปัจจยัอ่ืนๆ  คิดเป็น 52.7 เปอร์เซ็นต์ ตวั
แปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง ของตวัแปรตามได้ร้อยละ 
52.7 เปอร์เซ็น ท่ีเหลืออีก 47.3 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
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ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.15806 หมายความว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของ
องคก์ร และ ปัจจยัอ่ืนๆ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน 1.15806  

จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อดา้นกระบวนการ มีค่า 5.808 ซ่ึง
ไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด .172 ซ่ึงต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนั คือเกิด Multicollinearity 
 จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
 Y = 1.218+.003X1+.208 X2+.224 X3+.105 X4+-.042 X5+-.163 X6+.050 X7+.119 
X8+.194 X9+.108 X10 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย อายุ การศึกษา และรายได ้ท่ี
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และดา้นรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั ของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ 
ไม่ มี ผลอย่ า ง มีนัยส า คัญทางส ถิ ติ ต่ อการตัด สินใจ ซ้ือประกัน สุขภาพใน เขต
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานดงักล่าว 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 :  ปัจจยัท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านความไวว้างใจ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 และ 3 พบวา่ปัจจยั
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นความไวว้างใจ มีผลต่อ
การตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นความไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับ
สมมติฐานดงักล่าว 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศ t-test 0.066 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test .000 ยอมรับ 
สถานะภาพสมรส F-test .688 ปฎิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-test .000 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-test .000 ยอมรับ 
อาชีพ F-test .358 ปฎิเสธ 
    

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อ 
การตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัมีความ 
สัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA .954 ปฏิเสธ 
ดา้นราคา  MRA .000 ยอมรับ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  MRA .000 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย  MRA .085 ปฏิเสธ 
ดา้นบุคลากร MRA .521 ปฏิเสธ 
ดา้นกระบวนการ  MRA .018 ยอมรับ 
ดา้นกายภาพ  MRA .381 ปฏิเสธ 
ดา้นภาพลกัษณ์  MRA .126 ปฏิเสธ 
ดา้นความไวว้างใจ  MRA .005 ยอมรับ 
ดา้นการตอบรับ MRA .104 ปฏิเสธ 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ”  สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  เพศ สถานภาพ และ 
อาชีพ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้คน้พบในการ
วจิยัคร้ังน้ี พบวา่ อาย ุการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่  ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
ดา้นบุคลากร และ ดา้นกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพนัธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกัน
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้ม ขอ้
คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดว้ย ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืนๆ ขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ
ด้านการตอบรับจากลูกค้า ไม่มีความสัมพนัธ์ ต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ในทางตรงกนัขา้มขอ้คน้พบในการ
วจิยัคร้ังน้ี พบวา่ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจัยการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกตใ์ช ้และ เป็นแนวทางใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ และการบริการของบริษทัประกนัภยั โดยเป็นขอ้เสนอแนะ 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัด้านความไวว้างใจในตรา
สินค้า  มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ดงันั้น บริษทัประกนัภยัสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัส่วนท่ี 1 ไปใชป้ระกอบการ
วางแผน ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนท่ี 2  ไปใชเ้พื่อประกอบการพฒันา ปรับปรุง
รูปแบบผลิตภณัฑ์และบริการในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 3 ไปใชป้ระกอบการพฒันาการให้บริการในดา้นต่างๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดในใจกลุ่มผูบ้ริโภค ให้น าไปสู่ความไวว้างใจในตราสินค้า ท่ี
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน และย ัง่ยนื 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี   เป็นการสุ่มตวัอย่าง   ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ทั้งประเทศเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รเอกชนในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคต 

2. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    ซ้ือ
ประกันสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ท่ีย ังไม่ได้เจาะลึกไปถึง
กระบวนการตดัสินใจ (CDP Model) ควรมีการศึกษาวจิยั โดยเนน้ทั้งกระบวนการตดัสินใจ
ทั้งกระบวนการ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยั “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    ซ้ือประกนัสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผ่านการรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 
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