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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจ
เลือกซ้ือประกันภัยการติดเ ช้ือ ไว รัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 ( COVID-19) ในเขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
น ามาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา                
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
400 คน พบว่า ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประกันภัย (COVID-19) 
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
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 ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีให้
ความส าคัญเก่ียวกับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นรายข้อระดับมากที่สุด
อันดับแรก คือ ท าการเปรียบเทียบข้อมูลแบบประกันแต่ละบริษัทก่อนตัดสินใจซ้ือ  รองลงมา คือ                  
ซ้ือประกันภัย (COVID-19) เพราะต้องการมีหลักประกันในชีวิต ซ้ือประกันภัย (COVID-19) เพราะอัตรา          
ค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า ซ้ือประกันภัย (COVID-19) เพราะความคุ้มครองจากจ านวนเอาประกันภัย แนะน าให้
บุคคลรอบข้างซ้ือประกันภัย (COVID-19) ตามล าดับ และมีระดับความคิดเห็นรายข้อระดับมากอันดับแรก 
คือ มีการศึกษาข้อมูลแบบประกันภัย (COVID-19) ก่อนตัดสินใจซ้ือ รองลงมา คือ มีการศึกษาข้อมูลบริษัท
ประกันภัย ก่อนตัดสินใจซ้ือ มีการปรึกษาบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทก่อนตัดสินใจซ้ือ และมี
การสอบถามข้อมูลจากตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันก่อนตัดสินใจซ้ือ ตามล าดับ 
 ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาด (7P’s) พบว่า ประชากรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร/พนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ตามล าดับ และจาก
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัย
การติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) = 0.603 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 60.3  
 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ; การตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค ; ประกันภัยการติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 
Abstract 
 The objective of this study was to investigate the influence of marketing mix 
(7P’s) on buying decision of COVID-19 insurance of people in Bang Khen District, Bangkok. 
The population of this research was consumers deciding to buy COVID-19 insurance in 
Bang Khen District, Bangkok. The sample was selected based on a simple random 
sampling. The sample size was 400 individuals. A questionnaire was used as a research 
instrument to collect data. Data collected were then analyzed using package software, 
statistics, including frequency, percentage, mean ( ̅), standard deviation (S.D.) and multiple 
regression analysis. 
 The results of this research indicated that of all 400 respondents, most of them 
were COVID-19 insurance policy holders, females, those aged between 31-40 years old, 
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had single status, graduated with a Bachelor's Degree, worked as private company 
employees, and earned an average monthly income of 20,001 - 30,000 baht. 
 Furthermore, Opinion level on buying decision of COVID-19 insurance, the 
respondents prioritized decision-making at a high level. When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was comparing between the insurance 
product of the companies before making buying decision, followed by buying decision of 
COVID-19 insurance because of the needs for life security, buying decision of COVID-19 
insurance due to worthwhile insurance premium rate, buying decision of COVID-19 
insurance due to the coverage from number of insured, needs for recommending 
surrounding people to buy COVID-19 insurance, respectively. In addition, An aspect with 
the high level of opinion was COVID-19 insurance type information search before making 
buying decision, followed by insurance company information search before making buying 
decision, consultation with family members, relatives, close friends before making buying 
decision, and information inquiry from insurance agent/broker before making buying 
decision, respectively. 
 Opinion level on Marketing Mix, the respondents prioritized overall marketing mix 
factors (7P’s) at a high level. When individual aspects were considered, an aspect with the 
high mean was place, followed by price promotion process product people and physical 
evidence respectively. The results of multiple regression analysis showed that marketing 
mix factors influenced the respondents’ buying decision of COVID-19 insurance. With a 
statistical significance level of 0.05 and a prediction coefficient (R Square) = 0.603. Show 
that the independent variable can predict the dependent variable by 60.3% 
 

Keywords : Marketing Mix (7P’s); Consumers' buying decision; Coronavirus 2019 (COVID-19) 
insurance 
 
 บทน า 
  “โรคไวรัสโคโรนา” เร่ิมพบเม่ือปลายปี ค.ศ. 2019 องค์การอนามัยโลกบัญญัติช่ือเรียกอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้เป็นปมตราบาปของประเทศใดๆ ว่า“โควิด 19”ที่ก าลังระบาดไปทั่วโลกในขณะน้ี โดยโรค 
โควิด-19 เร่ิมจากรัฐบาลจีนรายงานผู้ป่วยให้องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศจีนทราบ วันที่ 31 ธันวาคม 
ค.ศ. 2019 องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยรัฐบาลแต่ละประเทศมี
มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค การตัดสินใจของผู้น า
ประเทศที่สัมพันธ์กับความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยโครงสร้างทางกายภาพ ความ
แข็งแกร่งทางการคลัง ความตระหนักในสิทธิส่วนบุคคลและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)   
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 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการก าหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ออกมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านความเห็นชอบมาตรการให้มี
การจัดท าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็วที่สุด เพื่อ
รับมือสถานการณ์ระบาดได้ทันท่วงที และให้บริษัทประกันภัยก าหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ท า
ประกันที่เจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย โดยก าหนดใช้โมเดลการรับประกันภัยโรคซาร์ส เม่ือปี พ.ศ. 
2546 เป็นต้นแบบพัฒนากรมธรรม์คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมหากผู้ท าประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับแบบประกันการ
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นการรับประกันระยะสั้นเพียง 1 ปี และรับประกันโรคแบบเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน 
 ดังน้ันจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยการท าประกันคุ้มครอง
โรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นรูปแบบของความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ เพื่อปลดเปลื้องภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลจากโรคระบาดร้ายแรง  ความต้องการซ้ือประกันภัยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคล ซ่ึงทางบริษัทประกันภัยสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางวางการ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนมีการน าผลวิจัยไปพัฒนารูปแบบของ
กรมธรรมประกันภัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัย            
การติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                     ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 
             (Independent Variable)                                          (Dependent Variable) 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)                                                                                                                
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)                                                                                                                       
2. ด้านราคา (Price)                                                                  การตดัสินใจเลอืกซ้ือ                                
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)                                   ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา                                 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)                               สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)                                                                  
5. ด้านบุคคล (People)                                                          ของประชากร เขตบางเขน                    
6. ด้านกระบวนการ (Process)                                                       กรุงเทพมหานคร                                            
7. ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ                                                                                                     
    (Physical Evidence) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา         
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตของ           
การวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยตั้งใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 190,644 คน (ข้อมูลจากสถิติประชากร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ส านักงานเขตบางเขน) กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากผู้วิจยัทราบจ านวนของประชากร เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ที่แน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 190,644 คน 
โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 และก าหนดระดับค่าความเช่ือม่ันที่ 95% พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษาน้ันอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
        2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ,           
ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และ        
ด้านลักษณะทางกายภาพการน าเสนอ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ประชากรใน เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 4. ขอบเขตระยะเวลา เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม 2563 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการด าเนินงาน และตอบโจทย์ความต้องการต่อผู้บริโภครายใหม่ต่อไป 
         2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจประกันชีวิต และประกันภัย โดยสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัท และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันใน
ธุรกิจประกันภัยต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยสามารถจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อ ได้ดังต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจ

ซ้ือของผู้บริโภค จากการส ารวจรายงานของผู้บริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผู้บริโภคผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี Kotler, 2003 (อ้างถึงใน อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล, 2552) 

 1. การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการ 
ภายในของตนซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจาก สิ่งกระตุ้น ความต้องการที่เป็นความปรารถนาอันเป็นความ
ต้องการด้านจิตวิทยา สิ่งเหล่าน้ีเม่ือเกิดถึงระดับหน่ึงจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น 

 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่ง
ที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที แต่ใน
บางคร้ังความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจ าไว้เพื่อ
หาทางสนองความต้องการในภายหลัง จนเกิดความตั้งใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการ ผู้บริโภคจะ
พยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น และจะพยายามค้นหาข้อมูลที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจะ
เกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ โดยจะก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบ
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คุณค่าส่วนประสมการตลาดที่รวบรวมมา เกณฑ์เหล่าน้ีได้แก่ รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดที่พึง
ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ เม่ือผู้บริโภคท าการประเมินค่าทางเลอืกแล้วและมีทางเลือกที่สามารถยอมรับได้
จ านวนหน่ึงไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด ผู้บริโภคจะพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การซ้ือหรือเช่าสินค้าและ
บริการ 

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความ
พอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเป็นทางเลือกโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลอง
ซ้ือ หรือเช่าผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจ ดังน้ัน ระดับ
ความพอใจภายหลังการซ้ือเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ซ่ึงหากผู้บริโภคมีความพอใจแล้ว ก็จะท าให้เกิดการซ้ือซ้ าใน
อนาคต 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) คือ สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่น าเสนอแก่ตลาด 

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และต้องสร้างคณุค่า และ การตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าเป็นส าคัญ 
โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าตอ้งมีคณุประโยชน์หลัก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลกูค้าคาดหวัง หรือเกินความ
คาดหวัง รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือ บุคคล 

 2. ราคา (Price) ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) คือ สิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูป
ของเงินตราหรือเป็นมูลค่าที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ ซ่ึงการก าหนดราคาน้ันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญหลายประการ ได้แก่ ความเหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ความสามารถในการซ้ือของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทางการตลาด เช่น คู่แข่งขัน กฎหมายข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น 

 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2557) คือ โครงสร้างของ
ช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองคก์ารไปยังตลาด
สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว
สินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่าย 

   4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พงศ์ธร รุ่งศุภกิจ (2558) คือ เป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ที่มีความส าคัญในการ ติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย และผู้ให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร หรือ ชัก จูงให้เกิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้าโดยเคร่ืองมือ ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได้ 4 
แบบด้วยกันซ่ึงเรียกว่าสวนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) 

   5. พนักงาน/บุคลากร (People) อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) คือ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับบริการทั้งหมด บุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทั้งในด้านการผลิตบริการ และการให้บริการ ดังน้ัน
บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ



8 
 

ผลิตภัณฑ์บริการ ดังน้ันพนักงานที่มีความรู้ ความช านาญในสายงาน มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ จะ
สามารถสร้างความรู้สึกประทับใจต่อการบริการขององค์กรน้ันๆ ได้ 

   6. กระบวนการ (Process) อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) คือ ส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีความส าคัญมาก โดยอาจใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัยในการท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพได้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเช่ือมโยงกันอย่างด ีหากมีขั้นตอนใดไม่ดี ย่อมท าให้การบริการไม่
เป็นที่ประทับใจได้ 

             7. การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ภัทรฎา              
โสภาสิทธิ์ (2557) คือ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็น เช่น การสร้าง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ การออกแบบ ตกแต่ง และ แบ่งส่วนหรือแผนกพื้นที่ในอาคาร ความมีระเบียบ
ภายในส านักงาน การจัดวางอปุกรณ์ ส านักงาน ความสะอาดของอาคารสถานที่ การน าอุปกรณ์ทันสมัยมาใช้
ในการบริการที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่าง
ชัดเจน 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2558) การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตัวแปรต้น คือ ศึกษาทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ และด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ส่วนตัวแปรตาม ศึกษาถึงการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงคือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน 208 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.0 มีอายุ 
31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้าน         
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 ส่วนด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

 ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าว 
ทัง้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ปัจจัยราคา ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
การประชาสัมพันธ์ ปัจจัยบุคคล ปัจจัยกายภาพ และปัจจัยกระบวนการ รวมทั้งปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ อาชีพ เพศ การศึกษา รายได้ และสถานภาพ โดยประชากรที่ท าการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่
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ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จากตัวแทนจ าหน่ายหรือบริษัทประกันชีวิตภายในช่วง
ระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยจะท าการส ารวจผู้บริโภคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็น
การศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ ผ่านการใช้แบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามที่ตอบกลับซ่ึงมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 409 ชุด นอกจากน้ีผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านช่ือเสียงบริษัทและระยะเวลาของกรมธรรม์ 
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ตามล าดับ ส าหรับ
ปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุอาชีพ การศึกษา และสถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม ระดับรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย                                                                                                                       

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการออกแบบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อการตอบ
ข้อสมมุติฐานของการวจิยัในเร่ืองที่ก าลังศกึษาน้ี ซ่ึงการวิจัยน้ีเป็นวิธีเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามท้ังปลายปิด
และปลายเปิด 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ค าถามท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่เก่ียวกับระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับการวัดความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ค าถามด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวน และด้านลักษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ 
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่เก่ียวกับระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซ้ือ
ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้
เก็บข้อมูลครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก แล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาลงรหัส น าไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ 
และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1.1 การใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับลักษณะประชากร 

ศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านมีประกันภัย (COVID-19) หรือไม่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ
สมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตัดสินใจซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อ              

การตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis)  

 
สรุปผลการวิจัย                                                                                                                               

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรใน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประกันภัย (COVID-19) เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการการตลาด (7P’s) พบว่า ประชากร
ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ัง น้ีให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.16, S.D. = 0.629) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน        
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร/พนักงาน และด้านลักษณะทาง

กายภาพและการน าเสนอ (   = 4.20,    = 4.18,    = 4.17,    = 4.17,    = 4.16,    =  4.14,            

   =  4.14) ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาคร้ังน้ีให้ความส าคัญเก่ียวกับการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี           

(   = 4.14, S.D. = 0.756) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดอันดับแรก คือ 
ท าการเปรียบเทียบข้อมูลแบบประกันแต่ละบริษัทก่อนตดัสินใจซ้ือ รองลงมา คือ ซ้ือประกันภัย (COVID-19) 
เพราะต้องการมีหลักประกันในชีวิต ซ้ือประกันภัย (COVID-19) เพราะอัตราค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า ซ้ือ
ประกันภัย (COVID-19) เพราะความคุ้มครองจากจ านวนเอาประกันภัย แนะน าให้บุคคลรอบข้างซ้ือ
ประกันภัย (COVID-19) ตามล าดับ และระดับความคิดเห็นระดับมากอันดับแรก คือ มีการศึกษาข้อมูลแบบ
ประกันภัย (COVID-19) ก่อนตัดสินใจซ้ือ รองลงมา คือ มีการศึกษาข้อมูลบริษัทประกันภัย ก่อนตัดสินใจซ้ือ  
มีการปรึกษาบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ก่อนตัดสินใจซ้ือ และมีการสอบถามข้อมูลจาก
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ตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันก่อนตัดสินใจซ้ือ (   = 4.28,    = 4.28,    = 4.24,    = 4.23,               

   = 4.23,    = 4.15,    = 3.99,    = 3.95,    = 3.91) ตามล าดับ 
4. ผลการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัส  
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน คือ สอดคล้องตามสมมุตฐิาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R Square) = 0.603 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตามร้อยละ 60.3 เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ตามรายด้าน ทั้ง 7 ด้าน ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Beta = 0.215) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Beta = 0.198) ด้านกระบวนการ
บริการ (Beta = 0.195) และด้านบุคลากร/พนักงาน (Beta = 0.195) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา , ด้านการส่งเสริม
การตลาด, ด้านกระบวนการบริการ, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านบุคลากร/พนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ 
และการน าเสนอ ตามล าดับ 

 1. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ข้อที่
มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ สามารถช าระค่าเบี้ยประกันได้หลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ธนาคาร และ อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง เป็นต้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีหลายช่องทางเพื่อการจูงใจ
ลูกค้า เช่น การเสนอขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ การเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร เป็นต้น สามารถ
ติดต่อกับเจา้หน้าที่บริษทัประกันได้สะดวกรวดเร็วและหลายรูปแบบ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดยี คอลเซ็น
เตอร์ และส านักงาน/สาขา และระดับความเห็นมาก คือ ส านักงาน/สาขาที่ตั้งบริษัทประกันภัยกระจายใน
ทุกพื้นที่ ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557, หน้า 37) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทา ง
การตลาด ผู้มาใช้บริการธุรกรรมของธนาคารกรุงเทพ มีความคิดเห็น เห็นด้วยใน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นไม่แน่ใจเท่าน้ัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย             

 2. ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด คือ อัตราค่าเบี้ยประกันไม่แบ่งแยกประเภทของ เพศ อายุ และอาชีพ ระดับความคิดเห็นมาก
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อันดับแรก คือ อัตราเบี้ยประกันมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริษทัประกันภัยอืน่ๆ อัตราค่าเบี้ยประกันเปน็
แบบปีต่อปี และความคุ้มค่าระหว่างอัตราค่าเบี้ยประกันกับวงเงนิเอาประกันกับความคุ้มครอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558, หน้า 39) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านช่ือเสียงบริษัทและ
ระยะเวลาของกรมธรรม์ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ราคา ตามล าดับ      
   3. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์วิทยุ เว็บไซต์ เป็นต้น รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด ความคุ้มครอง และ
ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนค าแนะน าได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และชัดเจน  ระดับความคิดเห็นมาก 
คือ  มีการใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจร่วมกับบริษัทคู่ค้า เช่น การมอบสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองโดย
การใช้คะแนนสะสมแลกรับ และ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2558, หน้า 37) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัย
รถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
คุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงผลจากการทดสอบสมมุตฐิาน พบว่า ปัจจัยด้านด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร   
 4. ด้านกระบวนการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ มีระบบการอนุมัติกรมธรรม์ที่รวดเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์ ระดับความ
คิดเห็นมาก คือ มีความรวดเร็วในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าหลังการขาย รองลงมา คือ มีการ
ค านวณค่าเบี้ยประกันที่ถูกต้องแม่นย า และมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาไม่นาน 
นาน สอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558, หน้า 39) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านช่ือเสียงบริษัทและระยะเวลาของกรมธรรม์ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ตามล าดับ 
    5. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากอันดับแรก คือ กรมธรรม์มีความคุ้มครองที่ครบถ้วน เช่น ค่าชดเชยรายวัน ค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น รูปแบบของกรมธรรม์หลากหลาย สามารถตอบ สนองความต้องการได้ เงื่อนไขใน
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การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มีความเหมาะสม และบริษัทประกันมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2558, หน้า 37) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ ด้าน
คุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการตัดสินใจซ้ือ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านด้านทัศนคติ ด้าน
คุณภาพการบริการ ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ส่วนด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร   

   6. ด้านบุคลากร/พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากอันดับแรก คือ ตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกัน มีใบอนุญาตถูกต้อง และรักษา
ความลับของลูกค้าตามจรรยาบรรณศีลธรรมแห่งวิชาชีพ รองลงมา คือ ตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกัน 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาเป็นอย่างดี และให้การบริการลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ พนักงาน             
คอลเซ็นเตอร์สามารถติดต่อได้ตลอด เวลาและให้ค าแนะน าตามต้องการได้ชัดเจน ตัวแทนประกันภัย/
นายหน้าประกัน มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับแบบประกันเป็นอย่างดี และตัวแทนประกันภัย/นายหน้า
ประกัน มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ สามารถอธิบายข้อมูลแบบประกันได้ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557, หน้า 37) ได้ศึกษา เร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
คร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้มาใช้บริการธุรกรรมของธนาคารกรุงเทพ มีความคิดเห็น เห็น
ด้วยใน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ยกเว้น ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นไม่แน่ใจเท่าน้ัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย   

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ และการน าเสนอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากอันดับแรก คือ ส านักงาน/สาขา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รองลงมา คือ ส านักงาน/สาขา มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส านักงาน/สาขา 
มีป้ายแนะน าบริการในจุดต่างๆ ที่ชัดเจน ส านักงาน/สาขา มีการตกแต่งอย่างสวยงาม และส านักงาน/สาขา 
มีบรรยากาศที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558, หน้า 39) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านช่ือเสียงบริษัทและระยะเวลาของกรมธรรม์ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ตามล าดับ 

 
 
 



14 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรในเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประกันภัย (COVID-19) เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง          
31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  ซ่ึงผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยสามารถน าผลการวิจัยน้ีไป
ใช้ในการวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
   2. ในส่วนของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจะเห็นได้ว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา  ด้าน          
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร/พนักงาน และด้านลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ ตามล าดับ ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจ
เก่ียวกับการจัดการการตลาดในแต่ละด้านตามล าดับอย่างเหมาะสมเพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้เกิดศักยภาพที่เหนือกว่า สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งในธุรกิจประกันภัยเดียวกันได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันภัย            
การติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของประชากร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อาทิ
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ด้านทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ เพื่อน าปัจจัย
เหล่าน้ีมาก าหนดแผนและนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบประกันภัยให้สอดคล้องกับความตอ้งการของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากร ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ดังน้ันควร
มีการขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม   
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