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บทคัดย่อ 

 การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประ กันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 

และอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ  รายได้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีการ

ของ LSDเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

ถดถอย พหุคูณ Multiple Regression Analysisเพื่อศึกษาปัจจัยด้านแบรนด์ ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ถดถอย พหุคูณ Multiple Regression Analysisเพื่อศึกษาปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ถดถอย 

พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ประชากรท่ีอาศัยในกรุงเทพท่ีเป็น

พนักงานบริษัทในธุรกิจประกันภัยและลูกค้าวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนประชากร

ขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 

95% และค่าความ คลาดเคล่ือน +5% จากตารางของ Taro Yamane ได้เท่ากับ 205 คน ดังนั้น

ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างท้ังหมด เท่ากับ 205 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซ่ึงเป็นวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability) ในการ เก็บ

รวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google From ไปยัง กลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิ จัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบ่งเป็น  6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 



ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดหน่าย  การ

ส่งเสริมการตลาด บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการ  ส่วนท่ี 3ปัจจัยด้านตราสินค้าได้แก่ 

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความมีเสน่ห์ของแบรนด์  ประโยชน์ของแบรนด์ ส่วนท่ี4ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่วนท่ี 5 การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี6ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้  ท่ีต่างกัน ท าให้มีผลการ

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ต่างกัน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และ ปัจจัยโดยภาพรวมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้าน

กระบวนการ ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ด้านความมีเสน่ห์ของตราสินค้า ด้านประโยชน์ของ

ตราสินค้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

  The decision to purchase cancer insurance policies among working 

age groups in Bangkok By demographics, including gender statistics test , t -

 Test and age, education, occupation, income status using the statistics ANOVA 

( of One-Way ANOVA,) if you find the differences will lead to comparable cases. 

couple The LSD method was used to study the marketing mix factors ( 7P ) 

affecting the purchasing decision of cancer insurance among working age groups in 

Bangkok. Using statistical data analysis, multiple regression, Multiple Regression 

Analysis to study brand factors. The factors affecting the factors influencing the 

decision to buy cancer insurance policies among working age groups in Bangkok 

were used to analyze the data by using multiple regression statistics Multiple 

Regression Analysis to study external environmental factors Affecting factors 



influencing the decision to purchase cancer insurance policies among working age 

groups in Bangkok Using statistical data analysis, multiple regression, Multiple 

Regression Analysis 

 The samples used in this research were Bangkok residents who are 

employees of insurance companies and working-age customers in Bangkok. which 

has a large population Therefore, the researcher defined the sample group by 

using the sample size table at 95% confidence level and the + 5% error 

value from Taro Yamane 's table was 205 people. Total samples 

were 205 samples. Purposive sampling was used, which is a non-

probability sampling method. (Non-Probability) in data collection by distributing 

online questionnaires via Google From to the sample group Because it is a way to 

access the sample easily, saving time and cost in collecting data, the research tool 

is a questionnaire created by the researcher, divided into 6 parts: Part 1, a 

questionnaire about personal data such as gender, age, status Education level, 

occupation, income, part 2, marketing mix factors such as products, prices, 

distribution channels. Marketing Promotion People Physical Characteristics 

Process  Part 3 Brand factors are: brand image brand charm brand benefits Part 

4 : External environment factors, i.e. economy, society, and technology; Part 5 : 

Decision to purchase cancer insurance policies among working-age people in 

Bangkok. Part 6 Suggestions 

 The results showed that Individual factors such as different incomes 

resulted in the decision to purchase cancer insurance policies among working age 

groups in Bangkok with statistical significance of 0.05 and the overall factors in 

each aspect were product aspect, price aspect, distribution channel aspect. sell  in 



terms of marketing promotion, personnel aspect, physical aspect Process The 

brand image The charm of the brand The benefits of the brand, the economy, 

the society, and the technology affect the decision to purchase cancer insurance 

policies among working-age people in Bangkok. 

บทน า 

 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ท าให้ประชาคมโลกได้ให้

ตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับโรคมะเร็งมากข้ึน ในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตคนท่ัวโลกในอัตราท่ี

สูงข้ึน เพื่อให้คนท่ัวโลกตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ

ของตนเอง องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลก าหนดใ ห้ ทุกวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

เป็นวันมะเร็งโลก หลังจากพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชาคมโลกปีละ

กว่าสิบล้านคนซ่ึงในจ านวนน้ีมีคนอายุระหว่าง 30-69 ปีกว่าครึ่งท่ีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สะท้อน

ให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดโรคมากข้ึนในกลุ่มคนวัยท างาน ท้ังน้ี สถานการณ์โรคมะเร็งของประเทศ

ไทย จากสถิติน้ันพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็ง

แห่งชาติ พบว่าปัจจุบัน คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือมากถึง 122 , 

757 คนต่อปี และได้มีการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 221 คน หรือมากถึง 80,665 คนต่อปี โดย

ข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศจัดท าเพื่อการวิจัยการวิจัยโรคมะเร็งรายงานว่า โรคมะเร็งใน

ประเทศไทยไทย พบโรคมะเร็งใน เพศหญิง มากถึง 151 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน และพบใน

เพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหน่ึงแสน ซ่ึงมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในเพศชาย คือ มะเร็งตับและ

ท่อน้ าดี มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ส่วน 5 อันดับ

โรคมะเร็งในผู้หญิงไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ าดี มะเร็งปอด 

และมะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นต้น ข้อมูลโดย ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต หัวหน้าหน่วยระบบตับ 

ทางเดินน้ าดี ตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในขณะ

ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรคมะเร็งของคนไทยได้เพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน และ มี

แนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงมากข้ึนเรื่อยๆ  (ข้อมูล : ผศ.นพ .อานนท์ โซติรสนิรมิต หัวหน้าหน่วยระบบ



ตับ ทางเ ดินน้ าดี ตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. จัดท าโดย : งาน

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.) 

 จะพบว่า ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการ

รักษาโรคมะเร็ง และนอกจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีต้องเสียไปแล้วน้ัน ผู้ป่วยยังต้องสูญรายได้

จากการท างาน อันเน่ืองมาจากประสบภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มคน

ท่ีประกอบอาชีพบางอาชีพ อาทิเช่น อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ ซ่ึงหากเจ็บป่วยจนกระท่ังไม่

สามารถประกอบอาชีพได้น้ัน หมายถึง การสูญเสียโอกาสและรายได้ท่ีส าคัญเพื่อการด ารงชีพ 

ดังน้ันจึงต้องมีการท าประกันภัยโรคมะเร็ง เพื่อเป็นการรองรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการรักษา  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของ

กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความส า คัญต่อการ ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร แยกตามประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคด้าน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

3. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจ

ซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยด้านแบรนด์ กับการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก กับการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจั ยฉบับน้ีท ากา รศึกษา ถึงปัจจั ยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระโดยผู้วิจัยเลือกใช้

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้บุคคล

เฉล่ียต่อเดือน             ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)   ได้แก่  ปัจจัยทางผลิตภัณฑ์ 

(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล  (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการ

น าเสนอลักษณะทางกายภาย (Physical Environment and Presentation) และปัจจัยด้าน

กระบวนการ (Process)   ปัจจัยด้านแบรนด์ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์  ความมีเสน่ห์                 

ของแบรนด์  ประโยชน์ของแบรนด์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ  สังคม และ 

เทคโนโลยี 

ตัวแปรตามคือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ท่ีเคยตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2564 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 

 

 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่ม คนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มช่วงอายุคนใน

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 

      การทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยส่วนบุคคลอาจอ้างอิงได้จากทฤษฎีปรประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2538 อ้างถึงในรุ่งกานต์ ภู่หอมเจริญ พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ , 2564) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ

น้ีท าให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้โดยอายุ และเพศ เป็นตัวแปรในการแบ่ง

ส่วนการตลาด เน่ืองจากมีความชอบ ท่ีแตกต่างกันออกไป ลักษณะครอบครัว เป็นตัวก าหนด

หน่วยของผู้บริโภค การศึกษาลักษณะของครัวเรือน และบุคคลผู้ท่ีเป็นคนตัดสินใจในครัวเรือนน้ัน 

ๆ ท าให้สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ทางการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่วนรายได้ การศึกษา 

และอาชีพ เป็นตัวแปรก าหนดส่วนทางการตลาดท่ีบ่งบอกสถานะทางสังคม สะท้อนถึงความ

ต้องการท่ีแตกต่างกัน และความสามารถในการซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ธนพร แตงขาว (2541, หน้า 12 อ้างถึงใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ 2560) กล่าวว่า 

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง ซ่ึงต้องใช้เหตุผลในการ

พิจารณา มีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าการตัดสินใจน้ันท าเพื่อส่ิงใด 

ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) อ้างถึง Oppenheim (1979 : 63)  ให้ความหมายไว้ว่า 

การตัดสินใจ หมายถึง การใช้ความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสในการประเมิน 

หรือพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้ันข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 



  1) ค่านิยม ค่านิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานนักเรียนท่ีมี

ตัวเลือกหลาย ตัว ตัวเลือกท่ีหน่ึงอาจมีผลท าให้ค่านิยมพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในด้านท่ีดีข้ึนใน

ขณะท่ีตัวเลือกท่ีสอง 

  2) ประเภทของครอบครัว ประเภทของครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ เช่น ขนาด

ของครอบครัวการเงินของครอบครัวอาชีพและการศึกษาของสมาชิก ท่ีอยู่อาศัย และศาสนาของ  

  3) ทรัพยากรครอบครัว ทรัพยากรครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ กล่าวคือ บุคคล

โดยท่ัวไปมักจะท าตามรูปแบบการซ้ือในส่ิงเดิมท่ีเคยซ้ือในอดีต ท าให้รอบคอบมากข้ึน เพราะเกิด 

การตัดสินใจข้ันสุดท้ายและเป็นนิสัย  

  4) ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม  เศรษฐกิจของประเทศส่งผล กระทบต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ าก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง จึง จับจ่ายใช้สอย

น้อยลง 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย ส่งเสริม
การตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ 

 ปัจจัยด้านแบรนด์ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์  ความมีเสน่ห์ของแบรนด์  ประโยชน์

ของแบรนด์ 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี 

2.ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

 



               วิธีการด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการ ศึกษาตามสภาพ
ท่ีเป็น ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆ ท้ังน้ีผู้วิจัยใช้ เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย วิธีการทางสถิติ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านการศึกษางานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบสอบถามซ่ึงผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย3ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาและเสนอ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน หลังจากน้ันน าผลการพิจารณาไปท า

การวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Item Object Congruence Index - IOC)ท าได้ค่า 

IOC มากกว่า 0.50 หมายถึงข้อความทุกข้อครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวัดและสามารถน าไปใช้เก็บ

ข้อมูลได้ จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน พบว่าค่า IOC สูงสุด เท่ากับ 1 และค่า IOC 

ต่ าสุด เท่ากับ  0.73 ซ่ึงค่าIOC ของข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถามทุกข้อ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวัดและสามารถน าไปทดลองใช้ (try - out) ใช้กับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน30 คนและหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) ได้ค่าความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม = 0.963 แสดงว่า ข้อค าถามมีระดับความเช่ือมั่นสูงและสามารถน าไป

เก็บข้อมูลได้ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
เมื่อผู้วิจัยได้ท า การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จึงได้น าข้อมูลน้ันมา

ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับ

การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   ได้แก่   ปัจจัยทางผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัย



ด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล  (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกาย

ภาย (Physical Environment and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

ปัจจัยด้านแบรนด์ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์  ความมีเสน่ห์ของแบรนด์  ประโยชน์ของแบรนด์   

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ  เทคโนโลยี และการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ งของกลุ่มคนวัยท า งานในกรุง เทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 36.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.2  มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.7  มีรายได้ต่อ

เดือน 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับคะแนนมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0633 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80439 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจ ซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งท่ีมี รายได้ ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งโดยภาพรวม 

ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือประกันชีวิต 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการ ด้าน

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ด้านความมีเสน่ห์ของแบรนด์ ด้านประโยชน์ของแบรนด์ ด้านเศรษฐกิจ 



ด้าน ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรท้ัง 13 ด้านน้ี 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 58.2 

 อภิปรายผล 
ผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือประกันได้เปรียบเทียบข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องจนครบอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือประกัน

ชีวิตน้ันจะมีการศึกษา และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ของ 

ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) อ้างถึง Oppenheim (1979 : 63) ให้ความหมายไว้ว่า  การตัดสินใจ 

หมายถึง การใช้ความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาสในการประเมิน หรือพิจารณา

ทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจน้ันข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 

1) ค่านิยม ค่านิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานนักเรียนท่ีมี

ตัวเลือกหลาย ตัว ตัวเลือกท่ีหน่ึงอาจมีผลท าให้ค่านิยมพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในด้านท่ีดีข้ึนใน

ขณะท่ีตัวเลือกท่ีสอง 

2) ประเภทของครอบครัว ประเภทของครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจ เช่น ขนาด

ของครอบครัวการเงินของครอบครัวอาชีพและการศึกษาของสมาชิก ท่ีอยู่อาศัย และศาสนาของ  

3) ทรัพยากรครอบครัว ทรัพยากรครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ กล่าวคือ บุคคล

โดยท่ัวไปมักจะท าตามรูปแบบการซ้ือในส่ิงเดิมท่ีเคยซ้ือในอดีต ท าให้รอบคอบมากข้ึน เพราะเกิด 

การตัดสินใจข้ันสุดท้ายและเป็นนิสัย  



4) ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม  เศรษฐกิจของประเทศส่งผล กระทบต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ าก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง จึง จับจ่ายใช้สอย

น้อยลง 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกในภาพรวมของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แบ่งตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือประกันภัยโรคมะเร็งท่ีมีรายได้

ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซ้ือประกันภัยโรคมะเร็งโดยภาพรวมแตกต่างกันซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตมีรายได้ต่างกันน้ันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันชีวิตเน่ืองจากรูปแบบกรมธรรม์มีความหลากหลายและมีความคุ้มครองท่ีหลายรูปแบบ

ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ซ่ึงสอดคล้องกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค (ภา

วิณี กาญจนาภา. 2559) 

1. เพศ เพศหญิงและชายท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรม ความจ าเป็น ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีแต่ละบุคคลท่ีจะได้รับจากการซ้ือหรือบริโภค

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ท่ีแตกต่างกัน 

2.อาชีพ อาชีพเป็นปัจจัยท่ีมี ความ เก่ียวพันกับปัจจัยทาง ด้านการศึกษา 

สถานภาพ และรายได้ของบุคคล และยังเป็นปัจจัยท่ีสามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงถึงแนวโน้ม

ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิต บุคคลท่ีมีอาชีพแตกต่างกันอาจมีความช่ืนชอบแตกต่างกันในประเภท

ของผลิตภัณฑ์ 

3.การศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลโดยผ่านการเป็น

ตัวก าหนดของรายได้และอาชีพของบุคคลในอนาคตบุคคลท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความช่ืน

ชอบประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 

4. อายุ อายุเป็นตัวแปรท่ีส าคัญเป็นอย่างมากซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการอธิบาย

ถึงพฤติกรรมทางทัศนคติของกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน อายุส่งผลกระทบต่อแนวความคิด

เก่ียวกับตนเองและวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล 



5. รายได้ รายได้เป็นตัวแปรหน่ึงทางค้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อแบบ

ฉบับพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล แต่อาจไม่ใช่เป็นเพียงตัวเปรเดียวท่ีสามารถน ามาใช้ในการแบ่ง

ส่วนตลาดเป็นสาเหตุ 

ส่วนปัจจัยด้านตราสินค้าได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความมีเสน่ห์ของแบรนด์ 

ประโยชน์ของแบรนด์ผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือประกันภัยโรคมะเร็งมี

การศึกษาหาข้อมูลบริษัทประกัน ท่ีมีภาพ ลักษณ์ท่ี ดี มีความโดดเ ด่นซ่ึงสอดคล้องกับตาม

แนวความคิดของสมาคมตลาดสหรัฐฯ (The American Market Association cited in Kotler, 

2009:276 ) ให้นิยามว่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand) คือช่ือ นิยาม รูปแบบ สัญลักษณ์ หรือรูปลักษณ์

ใดๆ ท่ีบ่งบอกถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายหน่ึงๆว่ามีความแตกต่างจากผู้อ่ืน 

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547 อ้างถึงในดรุณี มูเก็ม 2560) ให้ความหมายว่า การสร้าง

ตราสินค้า (Branding) คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า ตราสินค้าจึงเป็น

ส่ิงท่ีร่วมประกอบกันในจิตใจของผู้บริโภคโดยเกิดจากองค์ประกอบแรก คือ เจ้าของสินค้าซ่ึงเป็น

ผู้ออกแบบ ผลิต ต้ังช่ือ และการก าหนดรูปแบบ การจัดจ าหน่าย องค์ประกอบท่ีสอง คือ ตัวของ

สินค้า ต้องประกอบไปด้วยคุณภาพท่ีดีของสินค้า ต าแหน่งของสินค้าภาพและเสียงท่ีส่ือผ่านช่อง

ทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย องค์ประกอบท่ีสาม คือ การท่ีผู้บริโภค

เปิดรับส่ือ การตีความข้อมูลจากส่ือ การรับรู้ทัศนคติและการมีประสบการณ์จากการซ้ือสินค้าหรือ

ใช้สินค้า 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  การวิจัยในครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็น

ตัวแปรท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของผู้บริโภค  และปัจจัยด้านทัศนคติต่อการซ้ือ ท้ังน้ีจึงควรท่ีจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่าน้ี เพื่อท่ีจะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมหรือทัศนคติต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากยิ่งข้ึน 



2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการน าสถิติอ่ืนมาใช้ทดสอบเพิ่มเติม เพื่อใช้วิเคราะห์ผล

ท่ีนอกเหนือจากสถิติ ท่ีได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลในการวิจัยน้ี ท้ังน้ีเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ี

มีความแตกต่าง หลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 บรรณานุกรม 

พันธ์เพชร ติยะประภาวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2563 ส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซ้ือเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

รุ่งกานต์ ภู่หอมเจริญ พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภทเช่าระยะ

ยาว:กรณีศึกษา โครงการทริปเป้ิล วาย เรสซิเดนซ์ 

 ดลนัสม์ โพธิ์ฉาย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562 ปัจจัยทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลไม้พรีเมียมกรณีศึกษาผู้บริโภค ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 น้ าทิพย์ เนียมหอม คณะบริหารธุรกิจมหาววิทยาลัยเกริก 2560 ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยวิบูลย์บริหารธุรกิจ 

รามอินทรา 

 เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ วัลลภา วิชะยะวงศ์ และพงศ์ชยน ต์ศรีสุวรรณ 2562  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจังหวดนครปฐม 

 พิชพร เกษตรวนาศรี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของประชาชน จังหวัดนนทบุรี 



 ดรุณี มูเก็ม มหาวิทยาลัยเกริก 2560 คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชน

เทศบาลนครภูเก็ต 

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 141 

 ณัชชา สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2560 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจ เลือกเ ข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา (ระบบโควตา)  

 สมชาติ กิจยรรยง 2560 กลยุทธ์การขายท่ีสร้างโอกาสทางการตลาด.กรุงเทพฯ:สมาร์ ท 

ไลฟ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


