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งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลในการตดัสนิใจซือ้

ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานคร  
รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ในรปูแบบการวจิยัเชงิส ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท้ ีเ่คยซือ้
หรอืมปีระกนัสุขภาพของเอไอเอทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วธิใีนการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู  
เป็นแบบสอบถามซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทางดา้น
ประชากรศาสตร ์ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด  ส่วนที ่3 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพ ทีผ่่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่แลว้
ในระดบั 0.976  เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยสถติแิบบพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ (Mean) 
รอ้ยละ (%) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถติเิชงิอนุมานเพื่อ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ T-Test, One Way Anova 
และ Multiple Regression Analysis ใชว้เิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุระหวา่งตวัแปรปจัจยัส่วนผสม
ทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้ 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกวา่
เพศชาย ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี มสีถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 40,000 บาท และปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์
ทีแ่ตกต่างกนั จะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ สถานภาพโสด และสมรส จะใหค้วามส าคญัดา้นการรบัรูป้ญัหาแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  2) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอ ในเขตกรุงเทพมานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั และ
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูต้อบแบบสอบถามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ 



 
 

ดา้นผลติภณัฑ ์(ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากความคุม้ครองตรงต่อความตอ้งการ) และดา้นพนกังาน 
(พนกังาน/ตวัแทนขายมคีวามซื่อสตัยต่์อลกูคา้) สงูกวา่ดา้นอื่น 

จากการวจิยัในครัง้นี้พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ  
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ทีแ่ตกต่างมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนั
สุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้เป้าหมายดา้นลกูคา้ประกนัสุขภาพจงึมหีลากหลายไม่จ ากดัเฉพาะ
ผูส้งูอายหุรอืผูม้รีายไดส้งูเท่านัน้ การศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ประกนัสุขภาพของลกูคา้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นพนกังาน
สงูกวา่ดา้นอื่น จงึเป็นขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการน าไปพฒันาองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัดา้นพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละดา้นพนกังานมากกวา่ดา้นอื่น  

 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจเลอืกซือ้, การประกนัสุขภาพ 
 
Abstract 

The objectives of this independent study are: 1) to study the demographic factors 
influencing health insurance purchasing decision of AIA customers in Bangkok; and 2) to 
study the marketing mix factors influencing health insurance purchasing decision of AIA 
customers in Bangkok. The sample group was populations living in Bangkok who used to 
buy or had health insurance of AIA. The research tool was the questionnaire on marketing 
mix factors influencing health insurance purchasing decision of AIA customers in Bangkok 
divided into 3 parts including: Part 1 – Demographic Data; Part 2 – Marketing Mix Factors; 
and Part 3 – Health Insurance Purchasing Decision. Confidence interval was 0.976. 
Obtained data were analyzed by using statistics including mean, percentage (%), and 
Standard Deviation (S.D.). Relationship of data related to studied variables, including T-Test 
and Anova, was analyzed in order to compare differences of variables by using LSD =and 
Multiple Regression Analysis. Multiple regression analysis was used for analyzing marketing 
mix factors influencing on health insurance purchasing decision of customers.    
 The results revealed that: 1) For demographic factors, most respondents were 
female with the age ranged from 25 - 35 years. They were single and graduated in 
Bachelor Degree. They worked as employees of private companies with average income 
ranged from 20,001 – 40,000 baht per month. Different demographic factors had no 
different influence on health insurance purchasing decision process with statistical 
significance at 0.05 except for factors on single status and marital status which respondents 



 
 

had different emphasis on problem recognition with statistical significance at 0.05; and 2) 
Marketing mix factors influenced on health insurance purchasing decision of AIA customers  
in Bangkok in high level. The respondents emphasized on Product and People more than 
other factors. 
 The study found that the demographic factors are as follows: gender, status, 
monthly income. They affect consumers' decisions about buying insurance in similar ways. 
So the targeting of consumers applies to various sectors. There is not only old age to be 
considered because it is applicable to all age groups as well as salary levels. Marketing mix 
theory affects the consumer buying decision process for health insurance. The respondents 
focus on product quality and salespersons more than other factors. Therefore it is important 
for entrepreneurs to develop the products and salespersons more than other factors. 
 
Keywords: Marketing Mix, Purchasing Decision, Health Insurance 
 
บทน า 

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายอุยา่งรวดเรว็ของประเทศไทย    
อนัเนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจรญิพนัธุห์รอืการเกดิน้อยลง และภาวการณ์ตายลดลง คนไทย
อายเุฉลีย่ยนืยาวขึน้  การจดัการก าลงัคนดา้นสุขภาพกย็งัมปีญัหา ความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health 
Literacy) ของประชาชนยงัไม่เพยีงพอในการป้องกนัปจัจยัเสีย่งต่างๆ ดา้นสุขภาพ กลไกการ
อภบิาล ระบบสุขภาพในระดบัชาตแิละระบบธรรมาภบิาล ยงัไม่ชดัเจน (กระทรวงสาธารณะสุข. 
2559:1)       

ในขณะทีค่่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพของคนไทยไดเ้พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่
สงูมากขึน้เรื่อยๆ โดยค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพสามในสีล่ว้นเป็นการใชจ้่ายทีห่มดไปกบัค่า
รกัษาพยาบาล รองลงมาคอื ค่าใชจ้่ายส าหรบัการป้องกนัโรคและส่งเสรมิสุขภาพ และอื่นๆ  
 (อารณี ทองเจรญิสุขชยั, 2560) การท าประกนัชวีติจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะช่วยบรรเทาความ
เดอืดรอ้นเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่คาดฝนั และลดภาระแก่สมาชกิในครอบครวั  

 ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการทีศ่กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการใน
ธุรกจิประกนัสุขภาพโดยเฉพาะ บรษิทั เอ ไอ เอ ทราบถงึปจัจยัทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ประกนั
สุขภาพ โดยสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการวางแผนงานทางการตลาด การ
ปรบักลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินงานของบรษิทั     
  



 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของผู้
ซือ้ประกนัสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพ
ของลกูคา้ เอไอเอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
  1. ผูซ้ือ้ประกนัสุขภาพทีม่ปีจัจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างจะมกีระบวนการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ประกนัสุขภาพทีแ่ตกต่าง 
  2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้ 
เอไอเอ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

Shiffman and Kanuk (1994) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์วว้า่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชพี 
รายได ้ศาสนา และเชือ้ชาตทิีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

กฤตกิา ชนิรตัน์ (2559) ไดส้รุปถงึแนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตรไ์วว้า่ ปจัจยัทางดา้น
ประชากรศาสตรเ์ป็นปจัจยัพืน้ฐานทีน่[ั]\กการตลาดใชท้ าการก าหนดกลุ่มลกูคา้ โดยมกีารพจิารณา
จาก เพศ อาย ุรายได ้การศกึษา และอาชพี   

ศศพิร บุญช ู(2560) ไดส้รุปแนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตรว์า่ หมายถงึ ปจัจยัทีค่าดวา่ จะ
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์เช่น อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นตน้   

จากแนวคดิขา้งตน้สามารถสรุปแนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตรไ์ดว้า่ ลกัษณะของ
ประชากรศาสตรจ์ะประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพ ซึง่แต่ละบุคคลก็
ยอ่มมคีวามแตกต่างกนัไป ซึง่ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

แนวคิดด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
Kotler (2000) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นกลุ่มของเครื่องมอื

ทางการตลาดทีอ่งคก์รใชใ้นการปฏบิตัติามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
  เสร ีวงษ์มณฑา (2554) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ไวว้า่ หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดข้ายในราคาที่



 
 

ผูบ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็วา่คุม้ รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หา  
  กณัครษิฐา แสวงกจิ (2554) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัทีส่ามารถ
ควบคุมได ้และสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  
  ทพิยส์ุภา สุวรรณอาทาน (2558) ไดส้รุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดวา่
หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่เป็นกลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 จากขอ้ความขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไดว้า่ ส่วน
ประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ รวมทัง้ดา้นสนิคา้ ราคาขาย การจดัจ าหน่าย การกระจายสนิคา้ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix หรอื 7P’s)  
Philip Kotler (อา้งถงึใน สุทศิา นนทพนัธ,์ 2559) ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product)   
 2. ดา้นราคา (Price  
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place  
 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)      
 5. ดา้นบุคลากร (People  
 6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process)   
 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence  
 
ทฤษฎกีารตดัสนิใจซือ้ (Decision-Making Process In Buying) ม ี5 ขัน้ตอน( Kotler 2000, 

p. 186) คอื  
 1. การตระหนกัถงึความตอ้งการทีย่งัไม่ไดต้อบสนอง   
 2. การเลง็เหน็คุณลกัษณะของทางเลอืกต่างๆ      
 3. การประเมนิผลของทางเลอืกทีม่อียู ่  
 4. การตดัสนิใจซือ้   
 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
แนวคิดและทฤษฎีประกนัสขุภาพ 
 การประกนัสุขภาพ คอื การประกนัภยัทีบ่รษิทัประกนัภยัตกลงทีจ่ะชดเชยค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากการรกัษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั ไม่วา่ค่ารกัษาพยาบาลนัน้จะเกดิขึน้จากการ
เจบ็ปว่ยจากโรคภยั หรอืการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 



 
 

การประกนัสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประกนัภยัอุบตัเิหตุ และสุขภาพหมู่
และการประกนัภยัอุบตัเิหตุและสุขภาพรายบุคคล ทัง้ 2 ประเภทใหค้วามคุม้ครองทีเ่หมอืนกนั โดย
แบ่งความคุม้ครองหลกัออกไดเ้ป็น 7 หมวด ไดแ้ก่ 

1. ใหค้วามคุม้ครองเมื่อผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล เพราะการ
บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืการปว่ยไข ้    

2. ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากการผ่าตดั ค่าปรกึษาแพทยเ์กีย่วกบัการผ่าตดั 
3. ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากการใหแ้พทยม์าดแูล 
4. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการรกัษาทีค่ลนิิก หรอืแผนกผูป้ว่ยนอกของโรงพยาบาล 
5. ค่าใชจ้่ายในการคลอดบุตร 
6. ค่าใชจ้่ายในการรกัษาฟนั 
7. การชดเชยค่าใชจ้่าย อนัเกดิขึน้จากการบรกิารโดยพยาบาลพเิศษขณะอยูใ่นโรงพยาบาล 

หรอืทีบ่า้นภายหลงัจากการรกัษาในโรงพยาบาล ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามค าส ัง่ของแพทย ์
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษางานวจิยัพบวา่ มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

การตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้ เอไอเอ ในกรุงเทพมหานคร มดีงัต่อไปนี ้
สริลิกัษณ์ ปานศร ี(2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ประกนั

สุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาวจิยัพบวา่ ผูซ้ ือ้ประกนัชวีติส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
มากกวา่ 20,000 - 30,000 บาท และประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
พฤตกิรรมการซือ้ประกนัสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ประกนัสุขภาพกบับรษิทั 
อเมรกินัอนิเตอรเ์นชัน่แนล แอสชวัรนัส ์ระยะเวลาทีท่ าประกนั คอื 1 - 5 ปี จ านวนเงนิ (เบีย้
ประกนัภยั) จ านวนเงนิ 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่ซือ้ประกนัสุขภาพรายเดยีวมากทีสุ่ด และ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากทีสุ่ด คอื 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 

กมลภทัร นิยมนา (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัในการเลอืกซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคใน
เขตเทศบาลนครราชสมีา พบวา่ ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์นัน่คอื อาย ุเพศ ระดบัรายได ้ระดบั
การศกึษา รวมไปถงึโรคพนัธุกรรมทีแ่ตกต่างกนั ไม่ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติ   

วสนัต ์นยัเนตร (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีท่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของลกูคา้ในการซือ้ประกนัชวีติผ่านธนาคารกรุงเทพจ ากดั(มหาชน)ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
ผลการศกึษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายไุม่เกนิ 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 
20,000 บาท ประกนัชวีติทีท่ าคอื แบบสะสมทรพัย ์จ านวน 1 กรมธรรม ์แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหท้ราบ



 
 

บรกิารประกนัชวีติผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คอื พนกังานธนาคารแนะน า 
วตัถุประสงคข์องการท าประกนัชวีติคอื เพื่อการออมเงนิ ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ระดบั มากทีสุ่ดคอื ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร รองลงมาคอืปจัจยัดา้น บุคลากร     

สุพตัรา ณ หนองคาย (2555) ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมของผูส้งูวยัในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
ในการซือ้ประกนัชวีติ ผลจากการศกึษาพบวา่ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารปจัจยัยอ่ยทีใ่ห้
ความส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการซือ้ประกนัชวีติ มค่ีาเฉลีย่ในระดบัทีสุ่ด คอื ปจัจยัดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร และใหค้วามส าคญัมค่ีาเฉลีย่ในระดบัมากเรยีงล าดบั คอื ปจัจยัดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปจัจยั
ดา้นการจดัจ าหน่าย     

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปไดว้า่ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยั
ดา้นประชากรศาสตร ์มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัของลกูคา้ เอไอเอ ทัง้สิน้ ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาใหช้ดัเจนวา่ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ที่
มผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้ เอไอเอ ในกรุงเทพมหานคร นัน้คอือะไร จงึ
ไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี ้

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม 
                     

 
 
  
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
1. การรบัรูป้ญัหา 
2. การแสวงหาขอ้มลู 
3. การประเมนิผลทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจ 
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7’P 
1. ผลติภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบคุคล (People) 
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศกึษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชพี 
6. รายได ้

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ พืน้ทีว่จิยัคอืเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรคอื

ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง เป็นประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
ทีเ่คยซือ้หรอืมปีระกนัสุขภาพของ เอไอเอ โดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามวธิกีารของทาโร 
ยามาเน่ (Yamane)  จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามเรื่องปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทางดา้น
ประชากรศาสตร ์ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด  ส่วนที ่3 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพ มคี่าความเชื่อมัน่ 0.976 ระยะเวลาทีใ่ช้
ในการวจิยั ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ.2563 แลว้น าขอ้มลูเชงิปรมิาณมาวเิคราะห์
ดว้ยสถติ ิค่าเฉลีย่ (Mean) รอ้ยละ (%) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ T-Test  และ One Way 
Anova เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทีต่วัแปร ระหวา่งตวัแปรจะใช ้LSD  และ Multiple 
Regression Analysis ใชว้เิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุระหวา่งตวัแปรปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้ 

 
สรปุผลการวิจยั 

1.ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่
อายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี มสีถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001– 40,000 บาท และปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ 
สถานภาพโสด และสมรส จะมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอ 
ในเขตกรุงเทพมานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั และปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูต้อบ
แบบสอบถามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากความคุม้ครองตรงต่อความตอ้งการ) และดา้นพนกังาน (พนกังาน/ตวัแทนขายมคีวามซื่อสตัย์
ต่อลกูคา้) สงูกวา่ดา้นอื่น  

 
อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้พบวา่ ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกวา่ 
เพศชาย ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี มสีถานภาพโสด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 40,000 
บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสริลิกัษณ์ ปานศร ี(2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ



 
 

พฤตกิรรมการซือ้ประกนัสุขภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาวจิยัพบวา่ 
ผูซ้ ือ้ประกนัชวีติส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกวา่ 20,001 - 30,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั  

การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูซ้ือ้ประกนัสุขภาพทีม่ขีอ้มลูดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างจะ
มกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพทีแ่ตกต่าง สรุปไดว้า่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ  ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ทีแ่ตกต่าง มกีระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้น
สถานภาพ โสดกบัสมรส ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กมลภทัร นยัเนตร (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปจัจยัในการเลอืกซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลนครราชสมีา และชีใ้หเ้หน็วา่ปจัจยัดา้น
ประชากรศาสตรน์ัน่คอื อาย ุเพศ ระดบัรายได ้ระดบัการศกึษา รวมไปถงึโรคพนัธุกรรมทีแ่ตกต่าง
กนั ไม่ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประดษิฐพ์ร 
เพชรแซ่ตัง้ (2558) อารนี ทองเจรญิสุขชยั (2560) ทีพ่บวา่ เพศ อายอุาชพี การศกึษา และ
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้  

 ผลการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัสุขภาพของ
ลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 4.09 เมื่อพจิารณารายดา้นพบวา่ มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นพนกังานมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 4.10 ดา้นราคามคี่าเฉลีย่ 
4.09 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 4.09 ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคี่าเฉลีย่ 4.09 และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 4.08 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคนัธารตัน์ สามฉิมโฉม 
(2558) ทีพ่บวา่ ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอืดา้นบุคลากร รองลงมาคอืดา้นกระบวนการ ดา้น
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นที่
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  

 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสริลิกัษณ์ ปานศร ี(2553) ทีก่ล่าววา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอื ดา้นกระบวนการบรกิาร
ดา้นพนกังาน ดา้นประสทิธภิาพและคุณภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวสนัต ์นยัเนตร (2554) ที่
กล่าววา่ ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ปจัจยัทีม่ผีลระดบัมากทีสุ่ดคอื 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร รองลงมาคอืปจัจยัดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารและดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด 

 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัในครัง้นี้พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ  

ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ทีแ่ตกต่างมกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนั
สุขภาพ ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้เป้าหมายดา้นลกูคา้ประกนัสุขภาพจงึมหีลากหลายไม่จ ากดัเฉพาะ
ผูส้งูอายหุรอืผูม้รีายไดส้งูเท่านัน้ การศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ประกนัสุขภาพของลกูคา้เอไอเอในเขตกรุงเทพมานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นพนกังานสงูกวา่ดา้นอืน่ จงึเป็นขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการน าไปพฒันาองคก์ร 
โดยใหค้วามส าคญัดา้นพฒันาผลติภณัฑแ์ละดา้นพนกังานมากกวา่ดา้นอื่น  

ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัประกนัชวีติแบบอื่นๆ เช่น ประกนัแบบสะสมทรพัย ์การประกนัควบ
การลงทุน (unit-link) และควรมกีารศกึษาปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง สงัคมและ
วฒันธรรม เพื่อจะไดม้ขีอ้มลูครอบคลมุทุกดา้น 
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