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บทคัดย่อ 

 
  งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั
คือ กลุ่มคนวยัท างานทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 – 55 ปี มีจ  านวน 3,147,256 คน  เก็บกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลการวจิยัพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยดา้นความเขา้ใจจะส่งผลใหมี้การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งโดยรวมเพิ่มมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรม และดา้นท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความรู้ 
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ความส าคัญของปัญหา 
                จากสถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งของคนทัว่โลก พบวา่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวติในอนัดบัตน้ 
ๆ ของคนทัว่โลก ในปีพ.ศ. 2561 สถิติผูป่้วยใหม่เพิ่มข้ึนกวา่ 18 ลา้นคนทัว่โลก (บทความ รู้จกัมะเร็ง โรคร้าย
อนัดบั 1 ของไทย ,2562) องคก์ารอนามยัโลกพบวา่โรคมะเร็งท่ีตรวจพบ 5 อนัดบัแรกของโลก ไดแ้ก่ (1)มะเร็ง
ปอด (2)มะเร็งเตา้นม (3)มะเร็งล าไส้ใหญ่ (4)มะเร็งกระเพาะอาหาร (5)มะเร็งต่อมลูกหมาก ลูกหมาก และ
องคก์ารอนามยัโลกไดค้าดการณ์วา่ในปี  พ.ศ.2573 จะมีผูป่้วยโรคมะเร็งเพิ่มข้ึนเป็น 21.4 ลา้นคน และคาดวา่จะมี
ผูเ้สียชีวติประมาณ 13 ลา้นคน โดยประมาณ 70% ของผูท่ี้เสียชีวติจะอยูใ่นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางถึงต ่า 
(จากแผนการป้องกนัและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ , พ.ศ.2560) และในประเทศไทยสถาบนัมะเร็งแห่งชาติและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การท าสถิติโรคมะเร็งทัว่ประเทศ  พบวา่คนไทยเสียชีวติจากโรคมะเร็งวนัละ 215 คน 
หรือ 78,540 คนต่อปี (จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2560 กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข) ขอ้มูลล่าสุดจากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ คนไทยมีผูป่้วยรายใหม่วนัละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อ
ปี  โดยมีผูเ้สียชีวติจากโรคมะเร็งวนัละ 215 คน หรือ 78,540 คนต่อปี 
   ประกนัภยัโรคมะเร็งจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด ารงคชี์วติในปัจจุบนั และจากพฤติกรรมการใช้
ชีวติของคนไทยในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งในเร่ืองของอาหารการกิน สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่ง
รวดเร็ว จึงส่งผลท าใหเ้กิดความเส่ียงในการเกิดโรคร้าย  จากสาเหตุท่ีกล่าวมายงัมีคนไทยจ านวนหน่ึงท่ียงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของโรคมะเร็ง  จึงท าให้โรคมะเร็งเป็นอนัดบัหน่ึงในการคร่าชีวติคนไทย นอกจากน้ี
ยงัพบวา่มีปัญหาในดา้นไม่มีเงินส ารองท่ีจะตอ้งรักษาหรือดูแลหลงัจากการเกิดโรคร้ายน้ี จนตอ้งกูย้มืเงินมารักษา 
ท าใหภ้าครัฐออกมารณรงคใ์หค้วามรู้เพื่อลดจ านวนผูป่้วยใหน้อ้ยลง หรือจะตอ้งมีการวางแผนในการรับมือกบั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายได ้อีกทั้งรัฐบาลไดใ้หก้าร
สนบัสนุนและพยายามสร้างแรงจูงใจในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัประกนัภยัโรคมะเร็งมากข้ึน อีกทั้งยงัใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ทางภาษีให้กบัผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัสุขภาพ  โดยสามารถน าเบ้ียประกนัสุขภาพมาลดหยอ่นได ้  ใน
ปัจจุบนัน้ีมีบริษทัท่ีมีการประกนัโรคมะเร็งหลายบริษทั  แต่จะมีแพจเกจใหเ้ลือกหลากหลายแบบแตกต่างกนั
ออกไป ดงันั้นควรศึกษาขอ้มูลความคุม้ครอง การชดเชยต่าง ๆ รวมไปถึงช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยัดว้ย 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไดค้าดการณ์วา่ในปี พ.ศ.2562 ตลาดประกนัภยัสุขภาพมีแนวโนม้ขยายตวั 7.75% 
ท าใหบ้ริษทัต่าง ๆ ไดมี้การแข่งขนักนัอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่งพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อ
น าเสนอให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้   
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของทั้งโรคมะเร็งและการรับความเส่ียงของประกนัภยั จึงได้
ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต



กรุงเทพมหานคร   เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี น าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  
  1. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งตามปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร   

 
นิยามศัพท์  
    1. ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัโรคมะเร็ง อาจมีผลมาจากประสบการณ์ เป็นตวัก าหนดโดยจะแสดงพฤติกรรมออกมา ไปในทางใด
ทางหน่ึง อาจยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้
  2. การตดัสินใจ หมายถึง  กลุ่มคนวยัท างานเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
จะตอ้งตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการ  โดยจะเลือกตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์นั้น ๆ  
  3. ปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานะภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  4. โรคมะเร็ง หมายถึง  โรคร้ายแรง เป็นเน้ืองอกชนิดร้ายแรงเกิดข้ึนใหม่ มีการเจริญเติบโตและ
แพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว อยูน่อกเหนือการควบคุมของร่างกาย ท าใหเ้ป็นสาเหตุการเสียชีวติในอนัดบัตน้ ๆ ของ
โลก 
  5. ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ตวัแปรการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบไปดว้ย 
   5.1 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัภยั ท่ีแสดงรายละเอียดเร่ืองความคุม้ครอง เง่ือนไข
และขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ 
  5.2 ราคา หมายถึง เบ้ียประกนัภยัท่ีมีการช าระจนครบตามสัญญา หรือส่วนลดเงินสด    
   5.3 การจดัจ าหน่าย หมายถึง  สาขาหรือตวัแทนของบริษทัประกนัภยั 
   5.4 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ประกนัภยัโรคมะเร็ง 



   5.5 บุคคลหรือพนกังาน หมายถึง บุคคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทัประกนัภยั ดูแล บริการ
ดา้นต่าง ๆ 
   5.6 การน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ หมายถึง ความสะดวกสบายภายในสถานท่ีของบริษทั
ประกนัภยั  เช่น ท่ีจอดรถ หอ้งรับรอง  
   5.7 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการท างานภายในบริษทัประกนัภยั เช่น ดา้นความรวดเร็วใน
การออกกรมธรรม ์หรือ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  
 6. ประกนัภยั หมายถึง การตกลงกนั 2 ฝ่าย คือ บริษทัประกนัภยักบักลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  ท าสัญญาระหวา่งกนัโดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนและช าระค่าเบ้ีย
ประกนัภยั 
  7. ผูรั้บประกนัภยั หมายถึง บริษทัประกนัภยัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบชดใชค้่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดภยั
ตามเง่ือนไขในสัญญา 
  8. ผูเ้อาประกนัภยั หมายถึง การท่ีกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไดต้กลงท าสัญญาประกนัภยั 
โดยมีหนา้ท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัภยัจนครบสัญญา 
 
ขอบเขตการวจัิย   
  ขอบเขตเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาองคป์ระกอบทศันคติ ของ Zimbardo and Ebbesen, (1970)  
และส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7 P’s Service Marketing Mix) ทฤษฏีของ Philip Kotler 
(1997)โดยมีตวัแปรดงัน้ี 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย (1)อาย ุ (2)เพศ  (3)รายไดเ้ฉล่ีย (4)อาชีพ  
(5)สถานะภาพ (6)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และองคป์ระกอบทศันคติ ประกอบดว้ย (1)องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ 
(The Cognitive Component)  (2)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก(The Affective Component)  (3)องคป์ระกอบดา้น
พฤติกรรม (The Behavioral Component) 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7 P’s Service Marketing Mix) 
ประกอบดว้ย  (1)ดา้นราคา (Price)  (2)ผลิตภณัฑ ์(Product)  (3)การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution)  (4)การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  (5)บุคคลหรือพนกังาน (People or Employees)  (6)การน าเสนอภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ     (Physical Evidence and Presentation) (7)กระบวนการ (Process)    
  ขอบเขตประชากร: ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือประชากรในกรุงเทพมหานคร  แต่เลือกเฉพาะกลุ่ม
คนวยัท างานทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 18 – 55 ปี มีจ  านวน 3,147,256 คน  



  ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริเวณท่ีศึกษาตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  องค์ประกอบทัศนคติ (Attitude Components) ทฤษฎีของ Zimbardo and Ebbesen, 1970  ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ ทศันคติสามารถแยกองคป์ระกอบได ้3 ประการ ไดแ้ก่ (1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The 
Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของ บุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หาก
บุคคลมีความรู้หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะมี ทศันคติ ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดีก็จะมี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น (2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ีเป็น ค่านิยมของ
แต่ละบุคคล (3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ บุคคลต่อส่ิง
หน่ึงหรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึกจะ เห็นไดว้า่การท่ีบุคคล
มีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนัก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเขา้ใจมีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกนั
นั้นเอง 
  ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (7 P’s Service Marketing Mix) ทฤษฏีของ Philip 
Kotler ,1997 ประกอบดว้ย  (1)ดา้นราคา (Price) หมายถึง สินคา้และบริการท่ีถูกพฒันาและผลิตข้ึน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเกิดความพึงพอใจสูงสุด  (2)ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง จ  านวนเงินท่ี
ผูบ้ริโภคน ามาช าระเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ (3)การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง 
เส้นทางท่ีสินคา้หรือบริการถูกเปล่ียนมือไปยงัผูบ้ริโภค (4)การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสาร แจง้ขอ้มูล ข่าวสารระหวา่งผูจ้  าหน่ายกบักลุ่มเป้าหมาย (5)บุคคลหรือพนกังาน (People or 
Employees) ) หมายถึง  บุคลากรของธุรกิจ ตั้งเเต่พนกังานตอ้นรับจนถึงระดบัเจา้ของกิจการ (6)การน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ     (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การน าเสนอใหลู้กคา้เห็นเป็นรูปธรรม 
ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ (7)กระบวนการ (Process)  หมายถึง กิจกรรมการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบวธีิการปฏิบติังานบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  กนกวรรณ งามนนัท ์(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพีงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจโดยเรียงจาก



มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบริการระหวา่งการเคลม 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ตามล าดบั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั พบวา่ความพึงพอใจในการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจไม่แตกต่างกนัในระหวา่งผูท่ี้มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั   
  ภทัรฎา โสภาสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติแบบสะสม
ทรัพย ์บริษทักรุงเทพประกนัชีวติ(มหาชน)ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั ในดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ส่วนในดา้นปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ ให้
ความส าคญัในดา้น ปัจจยัคุณภาพ มาก ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์พบวา่ 
วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ คือ กรมธรรมป์ระกนัชีวติ มีวงเงินคุม้ครองชีวิตส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 100,000 บาท  
ระยะเวลาคุม้ครองส่วนใหญ่ 1-5 ปี ตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะตอ้งการออกเงินในระยะยาวและเป็นค่าใชจ่้ายในยาม
เกษียณอาย ุ  
  พรรณวร์ี เชิญขวญัศรี (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติในการท าประกนัภยั
โจรกรรมรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการท า
ประกนัภยัโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์ โดยภาพรวมปัจจยัทางสังคมมีผลต่อการท าประกนัภนัภยัโจรกรรม
รถจกัรยานยนต ์อยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นเก่ียวกบัทศันคติในการท าประกนัภยัโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์
พบวา่ภาพรวมผูบ้ริโภคมีทศันคติในการท าประกนัภยัโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์อยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์พบวา่ภาพรวมผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อในการท าประกนัภยัโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์อยูใ่น
ระดบัมาก  
 
สมมติฐานการวจัิย  

1.ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 



กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 
ระเบียบวจัิย  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือประชากรในกรุงเทพมหานคร  แต่เลือกเฉพาะกลุ่มคนวยัท างานทั้ง
เพศชายและหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 – 55 ปี มีจ  านวน 3,147,256 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการก าหนดขนาดตวัอยา่ง จาก
การใชสู้ตรส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ยอมใหเ้กิดความผดิพลาดตามมาตรฐานไดไ้ม่เกิน 5% ไดเ้ท่ากบั 397.9 
ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชข้นาดตวัอยา่ง 400 คน ในการวจิยัคร้ังน้ี โดยขั้นแรกแบ่งกลุ่มเขตการปกครอง แลว้จึงใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ต่อดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ หลงัจากนั้นใชว้ธีิสุ่มแบบบงัเอิญและจึง
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
  แบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) (2)ดา้นทศันคติ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.สถานะภาพ 
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

การตดัสินใจซ้ือประกนัภัย 
โรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ดา้นราคา (Price) 
3.การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.บุคคลหรือพนกังาน (People or 
Employees) 
6.การน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 
7.กระบวนการ (Process)    
Philip Kotler  และ  Kevin Lane Keller  
(2012) 
 

องค์ประกอบทศันคต ิ 
(Attitude Components) 

1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The 
Cognitive Component) 
2.องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The 
Affective Component) 
3.องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The 
Behavioral Component) 

(Zimbardo and Ebbesen, 1970) 
 



ต่อประกนัภยัโรคมะเร็ง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert และ (3) การตดัสินใจท า
ประกนัภยัโรคมะเร็ง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert 
   
ผลการวจัิย  
  จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 274 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีจ  านวน 158 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีจ  านวน 332 คน ส่วนใหญ่อาชีพ
พนกังานเอกชน มีจ านวน 335 คน  ส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีจ านวน 263 คน และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 167 คน 
  ดา้นองคป์ระกอบทศันคติทั้ง 3 ดว้ย โดยรวมอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย= 4.07) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่
ดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย = 4.13) ดา้นความพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย = 4.11) และดา้นความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย = 3.97) 
  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวามอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรือ
พนกังาน มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20)  เท่ากบัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 4.14) รองลงมาคือ ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.10) รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.80)  รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
การตดัสินใจในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77)  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.43)  
 การทดสอบสมมติฐาน 1 : ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
โรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พบวา่ เพศ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 
สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง ท่ีไม่แตกต่างกนั และอายท่ีุแตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัต่อผลิตภณัฑใ์นการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05   
  การทดสอบสมมติฐาน 2: ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ดา้น



ความรู้สึก มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.332 และดา้นพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.147 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังาน
เอกชน สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ
บริษทัประกนัต่าง ๆ  ท่ีสามารถซ้ือประกนัภยัไดใ้นราคาไม่สูงมาก ประกอบกบัช่วงอาย ุ31-40 ปี เป็นช่วงท่ีได้
ศึกษาขอ้มูลหรือทราบขอ้ดีของการท าประกนัภยัแลว้วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยจดัการกบัความเส่ียงทางการเงินได ้
โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิชพร เกษตรวนาศรี (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวติของประชาชน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างานมีอาชีพประจ าและมี
รายไดร้ะดบัปานกลาง แต่กลบัสนใจซ้ือประกนัชีวติ เพราะปัจจยัภายในเห็นถึงความส าคญัของการท าประกนั
ชีวติวา่ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึนก็สามารถจะไดรั้บการรักษาพยาบาลไดท้นัท่วงที โดยไม่ตอ้งกงัวลักบั
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน 
  ผลจากการศึกษาขอ้มูลดา้นทศันคติต่อประกนัภยัโรคมะเร็ง พบวา่ ทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือ
พิจารณาตามทศันคติแต่ละดา้น พบวา่ทศันคติในดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัดี จากขอ้มูลท าใหท้ราบวา่ ส่วนใหญ่
มีความรู้สึกหรือมีความเช่ือวา่การท าประกนัภยัโรคมะเร็งมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั สามารถท่ีจะ
ลดความเส่ียงทางดา้นการเงินได ้ซ่ึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ต่อตวัเอง ครอบครัว และ
ทรัพยสิ์น โดยจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัในจ านวนหน่ึง และหากมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน บริษทั
ประกนัภยัก็จะจ่ายเงินทดแทนค่าเสียหายใหต้ามท่ีระบุเอาไวใ้นกรมธรรมโ์ดยจะไม่เป็นภาระต่อตวัเองหรือใน
ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Roger  (1978) ท่ีไดก้ล่าวถึง ทศันคติวา่ บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบั
คนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจ
ส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้กล่าวคือหากเม่ือลูกคา้เกิดความเช่ือในการท าประกนัภยัวา่สามารถแบ่งเบาภาระ 
หรือทราบถึงประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บ ก็จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจนท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัใน
อนาคตได ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชุติญา จิรกฤตยากุล (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพของบริษทัเอไอเอ จ ากดัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัจิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือประกนัภยัสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเช่ือและทศันคติ 
เน่ืองจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสุขภาพเป็นส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึนและผูบ้ริโภคยงัไม่คิดท่ีจะซ้ือประกนั



สุขภาพ ณ ตอนน้ี จึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความเช่ือและทศันคติในการคาดการณ์เป็นล าดบัตน้ ๆวา่แต่ละ
ประเด็นควรเป็นอยา่งท่ีตนเองเช่ือไดว้า่เป็นอยา่งนั้น    
  ผลจากการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหา
นคร ตามปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบั
มากต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดเพื่อตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง เม่ือพิจารณาตามเคร่ืองมือส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากกบัดา้นบุคคลหรือพนกังานในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนั จากขอ้มูลท่ีไดท้  าใหท้ราบวา่ ตวัแทนของบริษทัประกนัภยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัมาก เน่ืองจากตวัแทนจะตอ้งพบกบัลูกคา้โดยตรง ตอ้งอาศยัความช านาญในการตอบค าถาม หรือให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะมีการอบรมตวัแทนเพื่อใหมี้ความพร้อมอยูเ่สมอ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะซ้ือประกนัผา่น
ตวัแทน หากตวัแทนไม่สามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง อาจส่งผลแก่บริษทัประกนัภยัได ้ดงันั้น ตวัแทนจึงมี
ความส าคญัมากต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง เน่ืองจากลูกคา้บางกลุ่มอาจจะไม่เขา้ใจในเร่ืองของ
ความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ตวัแทนจึงตอ้งท าหนา้ท่ีอธิบายใหค้  าแนะน าหรือขอ้มูลเพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ใจเพิ่มข้ึน หาก
ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงคุณประโยชน์ในการท าประกนัแลว้จะเกิดเป็นการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏี
ของ Zeithaml & Bitner (2003) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของบุคลากรไวว้า่ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริการ และ
มีผลต่อผูซ้ื้อซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดจะมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 
กล่าวคือ ในการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัประกนัภยั ควรมีการอบรมตวัแทนหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ใหมี้ความเขา้ใจในสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีจะส่ือสารไปยงัลูกคา้ไดถู้กตอ้งและแม่นย  า แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วรรณพร เรืองโสภณ (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทาง
การตลาดและทศันคติการตดัสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวิตธนาคารออมสินของผูบ้ริโภคธนาคารออมสินสาขาดินแดง 
ผลการศึกษาพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสงเคราะห์ชีวติธนาคารออมสินมากทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  แต่พบวา่ ปัจจยัท่ี
มีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใหค้วามส าคญัดา้นผลประโยชน์และอตัราผลตอบแทนท่ีสูง 
 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยโรคมะเร็งแตกต่างกนั 
ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลจากการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นอาย ุส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัโรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ จากขอ้มูลพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความเขา้ใจถึง
ประโยชน์การซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งต่างกนั ซ่ึงกลุ่มคนท่ีอายยุงันอ้ยมกัจะไม่ค  านึงถึงความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 



หรือคิดวา่การท าประกนัภยัโรคมะเร็งเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากหรือเป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็น โดยไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ศนิษา สัมพคุณ (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่น
ตวัแทนและผา่นธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี
กระบวนการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นตวัแทนและผา่นธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ไม่แตกต่างกนั ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการท าประกนัชีวิต  เพราะการด ารงชีวติของคนเรามี
ความไม่แน่นอน ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ ส าหรับผูท่ี้มีฐานะดีอยูแ่ลว้ถา้ตอ้งเสียชีวติก่อนเวลาอนัสมควรก็
อาจจะไม่ทิ้งภาระไวก้บัผูท่ี้อยูข่า้งหลงั แต่ส าหรับผูท่ี้มีฐานะไม่มัน่คงการเสียชีวติของผูน้ าครอบครัวตอ้งเป็น
ปัญหาใหญ่กบัผูท่ี้ใกลชิ้ด ดงันั้นจึงท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติไม่แตกต่างกนั 
การทดสอบสมมติฐาน ทัศนคติมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบทศันคติในดา้นความรู้สึกและดา้นพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง เน่ืองจากการท าประกนัภยัเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งให้ความส าคญั เพราะลูกคา้บางกลุ่ม
จะยงัมีความรู้สึกวา่การซ้ือประกนัภยัยงัเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั ไม่เห็นถึงความส าคญั ไม่มีประกนัก็ไม่เป็นไร ซ่ึง
ความเช่ือดงักล่าวจะถูกลบลา้ง หากมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัความคุม้ครองแก่ลูกคา้เพิ่มมากข้ึน หลงัจากท่ีลูกคา้ได้
รู้สึกวา่การซ้ือประกนัภยัมีประโยชน์ต่อตวัเองและครอบครัว ก็จะส่งผลใหเ้กิดการบอกต่อหรือแนะน าแก่บุคคล
อ่ืน  จากการวเิคราะห์ขา้งตน้จะสอดคลอ้งกบัทฤษฏีองคป์ระกอบทศันคติ ในดา้นความรู้สึกและพฤติกรรม  โดย
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิชพร เกษตรวนาศรี (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ของประชาชนจงัหวดันนทบุรี พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติจะมาจากสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
ประกนัชีวติเพื่อใหค้รอบครัวมีเงินทุนในการด าเนินชีวิต หากผูบ้ริโภคเสียชีวติจะไดไ้ม่เป็นภาระใหก้บัผูอ่ื้น และ
เม่ือมีคนชกัชวนใหซ้ื้อหรือไดรั้บขอ้มูลในการซ้ือประกนัชีวติจากส่ือโทรทศัน์จึงเสมือนเป็นแรงกระตุน้ในการ
ซ้ือประกนัชีวติ ประกอบกบับุคคลใกลชิ้ดเป็นส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจึงเลือกซ้ือประกนัชีวิตเพื่อ
ดูแลตวัเองและครอบครัวในภายภาคหนา้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.จากการวเิคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 
ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 



บาท บริษทัประกนัภยัควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มผบูริโภคท่ียงัมีรายไดไ้ม่สูงนกั เช่น กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 
30,000 บาท โดยใชก้ลยทุธ์การตลาดทางดา้นราคา เนน้ราคาไม่สูงมากหรือมีแพจเกจใหเ้ลือกหลากหลาย ท าให้
กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งไดเ้ช่นกนั 
  2. จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง พบวา่ 
ทศันคติอยูใ่นระดบัดี แต่หากมองเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจในกรมธรรม์
ประกนัภยัโรคมะเร็งอยูใ่นเกณฑน์อ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งโดยตรง ดงันั้นผูว้จิยั
ขอเสนอแนะใหบ้ริษทัประกนัภยัต่าง ๆ จะตอ้งเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ในดา้นการใหข้อ้มูล  ความรู้ถึง
คุณประโยชน์ในการซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งเพิ่มมากข้ึน  และเพื่อใหท้ราบวา่การท าประกนัภยัเป็นส่ิงจ าเป็น 
เน่ืองจากการท าประกนัภยั ถือวา่เป็นการป้องกนัความเส่ียงภยัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลงัจากท าการ
ประชาสัมพนัธ์แลว้ จะท าใหลู้กคา้ไดรู้้จกัประโยชน์ของการท าประกนัภยัมากข้ึนจนเกิดความตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยั ซ่ึงท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และสร้างการรับรู้เพิ่มข้ึน 
3. จาการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็ง
ในระดบัมาก มีขอ้เสนอแนะโดยสามารถแยกไดด้งัน้ี  
   3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(กรมธรรม)์ จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นเพิ่มความคุม้ครองการ
รักษาพยาบาล เช่น การผา่ตดั การฉายรังสี-แสง และการรักษาดว้ยเคมีบ าบดัดว้ยโรคมะเร็ง  มีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่บริษทัประกนัภยัควรออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยเพิ่ม
ความคุม้ครองพิเศษต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากความคุม้ครองของประกนัภยัหลกั เช่น  ค่าฉายรังสี-แสง หรือ ค่า
เดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ใหต้รงกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากข้ึน 
   3.2 ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบวา่ดา้นค่าเบ้ียประกนัภยัใหมี้ความเหมาะสมกบัความคุม้ครอง 
มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่บริษทัประกนัภยัควรจดัท าค่า
เบ้ียประกนัภยัใหมี้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองกบัทุก ๆ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทั้งกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่สูงมากไป
จนถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดค้่อนขา้งสูง  มีตั้งแต่ค่าเบ้ียหลกัร้อย ไปจนถึงหลกัพนั เพื่อใหลู้กคา้เกิดความสนใจท่ีจะ
ซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งมากยิง่ข้ึน 
  3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จากผลการศึกษาพบวา่การท่ีมีตวัแทน/นายหนา้หรือสาขา
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ควร
ขยายสถานท่ีตั้งของตวัแทนหรือสาขาให้อยูใ่กลแ้หล่งชุมชม หรือตั้งอยูต่ามจงัหวดัหวัเมืองใหญ่ ๆ เช่น จงัหวดั
เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี เพื่อท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีอยูใ่กล ้ๆ ได ้ หรือเพิ่มจ านวนตวัแทนใหม้ากข้ึน ถือวา่เป็น
การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายและสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้มากยิง่ข้ึน  



  3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่การมีโปรโมชนัและขอ้เสนอพิเศษจาก
บริษทัประกนัภยั มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่บริษทั
ประกนัภยัควรมีจดักิจกรรมร่วมสนุกส าหรับลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และมีของสมนาคุณมอบใหลู้กคา้ เพื่อเป็นการ
สร้างสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้ หรือจดัท าโปรโมชัน่มอบ Gift Voucher ส่วนลดร้านคา้ต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือ
ประกนัภยั จะช่วยสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้และจะมีการบอกต่อไปยงับุคคลท่ีใกลชิ้ดเพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกคา้กลุ่มใหม่อีกดว้ย  
   3.5 ดา้นบุคคลหรือพนกังาน (ตวัแทน) จากผลการศึกษาพบวา่ ตวัแทนสามารถใหค้  าตอบท่ี
ชดัเจนแม่นย  าและถูกตอ้ง มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่
บริษทัประกนัภยัควรฝึกอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่พนกังานหรือตวัแทนเก่ียวกบัความคุม้ครองอยา่งสม ่าเสมอ 
หรือมีการสอบวดัความรู้ เพื่อใหต้วัแทนมีความพร้อม เพื่อท่ีรองรับการใหบ้ริการทางดา้นขอ้มูลแก่ลูกคา้ 
เน่ืองจากตวัแทนเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งพบปะลูกคา้โดยตรง ดงันั้ยจะตอ้งมีความพร้อมในดา้นความรู้ เพื่อใหลู้กคา้
เกิดความเช่ือมัน่ในบริษทัประกนัภยัมากยิง่ข้ึน 
   3.6 ดา้นการน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ การท่ีมีท่ีจอดรถสะดวกได้
สะดวกนั้น มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่บริษทัประกนัภยั
ควรมีการคมนาคมท่ีสะดวกและมีการจดัสรรท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อการใหบ้ริการ หากลูกคา้ท่ีเขา้มารับการ
บริการเกิดความประทบัใจ ยอ่มส่งผลดีและเกิดความพึงพอใจในการบริการโดยรวมได ้
  3.7 ดา้นกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่บริษทัประกนัภยัควร
ลดขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่จ  าเป็นออก เพื่อท าใหข้ั้นตอนในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน เพื่อลดระยะเวลารอคอย และเพื่อเพิ่มความประทบัใจแก่ลูกคา้อีกดว้ย 
  4. จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติในดา้นความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัโรคมะเร็งของ
กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ บริษทัประกนัภยัควรก าหนดกล
ยทุธ์การส่งเสริมการตลาด โดยจดัท าแคมเปญแนะน าลูกคา้มาซ้ือประกนัภยัมะเร็ง โดยใหลู้กคา้เก่าแนะน าลูกคา้
ใหม่ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหมี้การซ้ือประกนัภยัเพิ่มมากข้ึน หรือจดั Event ตามแหล่งชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้
อยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้เร่ืองท าการประสัมพนัธ์ตลอดจนใหค้วามรู้ดา้นประกนัภยัเพื่อเห็นถึงประโยชน์ของการท า
ประกนัภยั  และบอกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหมี้ความรู้สึกวา่การท าประกนัภยั
มีประโยชน์ต่อตวัเองและคนรอบขา้ง ถือเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภควา่การท าประกนัภยัมี
ความส าคญัและสามารถบรรเทาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดจ้ริง ๆ  
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