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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
2) เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็งจากบริษัทประกันวินาศภัยไทย 10 บริษัท จ านวน 14,551 คน ผู้วิจัยทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวณโดยการใช้สูตรการทราบจ านวนประชากรของ ทาโร ยามาเน่
จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการทดสอบสถิติเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท

ผลการวิจัยพบว่า 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ          
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้าน
ราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อ
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สังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านพนักงาน ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านสถานที่         
และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง             
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ด้านสินค้า              
และบริการมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง              
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : การตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1 )  study the service marketing mix factors related to 
cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok, and 2) study corporate 
images related to cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok. The 
population consisted of 14,551 general consumers in Bangkok who had purchased 
cancer insurance from one of 10 non-life insurance companies. The researcher knew the 
exact population size, so Taro Yamane’s sample size calculation was applied. A sample 
size of 400 was obtained from the calculation. The instrument for data collection was 
a set of questionnaires. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The findings indicated that most in 
the sample of 400 Bangkok consumers were female, 31-40 years old, married, graduated 
with bachelor’s degrees, worked as employees, and received a monthly income between 
15,001-30,000 baht.   
 The research revealed that: 
 1) The findings of the analysis of the relations between the service marketing 
mix factors and the cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok 
indicated that overall, the service marketing mix factors were related to  their cancer 
insurance purchase behavior. When focusing on each individual aspect, it was found 
that all aspects of the service marketing mix factors, i.e., cancer insurance policies, 
insurance premiums, distribution channels, promotions, personnel, creation, physical 
attribute presentation, and procedures were related to the cancer insurance purchase 
behavior of the consumers in Bangkok as a whole, at the statistical significance level of 
0.05. 
 2) The findings of the analysis of the relations between the companies’ 
corporate image and the cancer insurance purchase behavior of the consumers in 
Bangkok indicated that overall, the corporate image was not related to their cancer 
insurance purchase behavior. When focusing on each individual aspect, it was found 
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that the corporate image for the aspects of tools, office supplies, and prices were 
related to the cancer insurance purchase behavior of the consumers in Bangkok in 
the same direction as a whole, at the statistical significance level of 0.01. As for the 
aspects of social responsibilities, business conduct, employees, marketing communication, 
and places and environment, they were related to the cancer insurance purchase 
behavior of the consumers in Bangkok but in the opposite direction as a whole, at 
the statistical significance level of 0.01. As for the aspects of products and services, 
they were also related to the cancer insurance purchase behavior of consumers in 
Bangkok in the opposite direction as a whole, but at the statistical significance level 
of 0.05. 
 
Keywords:  Marketing Service, Corporate Image, Cancer Buying Behavior 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เป็นพรอันประเสริฐยิ่ง ดังค ากล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ” มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะด าเนินชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสุขกาย สุขใจ แต่จะมี
สักกี่คนที่จะไม่ประสบพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเราหรือคนในครอบครัว ทุกคนไม่มี
ใครอยากเจ็บป่วย  เพราะว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะอยู่ในภาวะที่ไม่สบายกายไม่สบายใจ  จนเป็นความ
ทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยเท่านั้น บุคคลข้างกายพ่อแม่ญาติพ่ีน้องก็พลอยทุกข์
ทรมานไปด้วย อีกทั้งยังท าให้เสียเงินเสียเวลาในการรักษาการเจ็บป่วยนั้น  และหนึ่งในโรคร้ายแรง
อันดับต้น ๆ ของคนไทย ที่ท าให้มีคนเสียชีวิตมากมายก็คือโรคมะเร็ง 
  ทุกวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ โรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรค            
ที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลท าให้เซลล์เจริญเติบโต
และเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ 
มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง ส าหรับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย จากสถิติ
พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลล่าสุด
จากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ย
ชั่วโมงละเกือบ 7 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ท าให้เกิดโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย 
เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย 
และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่อง
ของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกในเพศชาย ได้แก่           
1) มะเร็งตับ มะเร็งทางเดินน้ าดี 2) มะเร็งปอด และ 3) มะเร็งล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก ส่วน 3 
อันดับแรกของโรคมะเร็ง ที่พบในเพศหญิง ได้แก่ 1) มะเร็งเต้านม 2) มะเร็งปากมดลูก 3) มะเร็งตับ          
และทางเดินน้ าดี 
  สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับที่  1 
ติดต่อกันหลายปี จากข้อมูลย้อนหลังสถิติย้อนหลัง  5 ปี จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี จากปี 2554 มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 95.20 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 98.50 ในปี 
2555 ปี 2556 ร้อยละ 104.60 ปี 2557 ร้อยละ 107.90 ปี 2558 ร้อยละ 113.70 และ ปี 2559              
มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 119.30 จึงเห็นได้ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี  
  อัตราตาย จ าแนกตามสาเหตุที่ส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย การรักษา
โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการ
ใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การใช้ยาเคมีบ าบัด และให้ยาฮอร์โมนรักษา 
โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และสภาพโดยรวม
ของผู้ป่วย โดยการรักษาต่าง ๆ มุ่งหวังเพ่ือลดอาการแทรกซ้อนของโรคมะเร็ง และลดผลข้างเคียงการ
รักษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่จึงมีอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
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ชนิดต่าง ๆ มากขึ้น แต่การรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และเสียค่าใช้จ่ายสูง           
จึงส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจโดยรวม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับ
บุคคลโดยส่วนใหญ่มองว่าประกันภัยเป็นเรื่องไกลตัว เป็นค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขี้นไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
การซื้อประกันภัย โดยลืมคิดถึงปัญหาที่ตามมาของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็น
ค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง 
  การท าประกันภัยถือเป็นวิธีช่วยโอนความเสี่ยงภัยหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจาก
ความเสี่ยงภัยได้ดีที่สุด การท าประกันจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการอ านวยประโยชน์ต่อสังคม            
ซึ่งหากในอนาคตหากเป็นมะเร็งขึ้นมา การท าประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ดังจะได้เห็นว่าในปัจจุบันมีบริษัทประกันหลาย ๆ แห่งจัดท า
ประกันภัยโรคมะเร็งออกมาในหลายรูปแบบ จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ             
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค         
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่ง รวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้เพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
  1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม   
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกกรุงเทพมหานคร  
  1.2.2 เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดใน
การวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
ที่มำ: Kotle (2003)  
 
  Kenneth (1997) จากทฤษฎีนี้มี 10 ข้อ แต่เลือกใช้ 9 ด้วยเหตุผลมีความซ้ าซ้อนกับทฤษฎี
ส่วนผลทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  1.4.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบี้ยประกันภัย 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  
  1.4.2 ภาพลักษณ์องค์กร ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 
 1.1 ด้านกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2 ด้านเบี้ยประกันภัย 
 1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 1.5 ด้านบุคลากร 
 1.6 ด้านการสร้างและน าเสนอ      
          ลักษณะทางกายภาพ 
 1.7 ด้านกระบวนการ 

 
 

 

 
พฤติกรรมกำรซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  

- การรับรู้และตระหนักถึงความ
ต้องการ 

- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตัดสินใจซื้อ 
- ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 

    2. ภำพลักษณ์องค์กร 
 2.1 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2.2 ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 
 2.3 ด้านพนักงาน  
 2.4 ด้านสินค้าและบริการ 

2.5 ด้านการสื่อสารทางการตลาด 
2.6 ด้านผู้บริหาร 
2.7 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2.8 ด้านเครื่องมือ  

เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
2.9 ด้านราคาสินค้า 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
  การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
   1) ตัวแปรต้น 
    ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย 
ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
    ตัวแปรที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม            
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านพนักงาน
ด้านสินค้าและบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผู้บริหาร              
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า      
   2) ตัวแปรตาม  
    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค ได้แก่ การรับรู้
และตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึก
ภายหลังการซื้อ 
  1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคย
ซ้ือประกันภัยโรคมะเร็ง (ประกันวินาศภัยไทย มีการรับประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นประกันภัยหลัก เพ่ือ
คุ้มครองโรคมะเร็งเพียงโรคเดียวตามมาตราฐานกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)) จากบริษัทประกัน
วินาศภัยไทย 10 บริษัท จ านวน 14,551 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มจากผู้บริโภคทั่ วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรการ
ค านวณโดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05            
และระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งผลจากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน 
  1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ คือ ประชากรที่เคยซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร  จากบริษัทประกันวินาศภัยไทย 10 บริษัท ที่ได้คัดเลือกดังต่อไปนี้   
(1) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท คุ้มภัยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (3) บริษัท 
อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (4) บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (5) บริษัท 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (6) บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) (7) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (8) บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
(9) บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  (10) บริษัท ประกันภัยไทย         
วิวิฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
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  1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย  
   ระหว่างเดือน มกราคม  2560 – เมษายน 2560 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 ประกันโรคมะเร็ง หมายถึง การประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นการประกันภัยซึ่งบริษัท
ประกันภัย ตกลงที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรค
เป็นครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันภัยจ่ายนั้นจะเป็นลักษณะ           
“เงินก้อน” ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะสามารถ น าไปใช้เพ่ือเป็นการรักษาโรคหรือใช้เพ่ือการด ารงชีพหรือ
ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ทายาทก็ได้ตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล (ประกันวินาศภัยไทย มี
การรับประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นประกันภัยหลัก เพื่อคุ้มครองโรคมะเร็งเพียงโรคเดียวตามมาตราฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)) 
  1.6.2 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจ
ซื้อปรกันภัยโรคมะเร็ง ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลกร ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ 
   1) ด้านกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง สัญญาระหว่างบริษัท
ประกันภัยและผู้เอาประกันภัยที่ระบุถึงเง่ือนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 
   2) ด้านเบี้ยประกัน  หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ เอาประกันภัยช าระให้แก่บริษัท
ประกันภัย เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขลักษณะการช าระค่าเบี้ยประกัน เช่น รายเดือน รายปี 
เป็นต้น 
   3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง มีดังนี้ ตัวแทนประกันภัย บริษัทประกันภัย  อินเตอร์เน็ต และผ่านทางธนาคาร  
ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความหลากหลายและความสะดวกในการซื้อ 
   4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การรณรงค์กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทประกันภัยตั้งเป้าหมายไว้ โดยการใช้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ประกอบด้วยการขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ส่วนลด 
   5) ด้านบุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แนะน า
การใช้บริการด้านประกันภัยโรคมะเร็ง ได้เป็นอย่างดี 
   6) ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง  การสร้าง
สภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ แลบริการที่ดีของบริษัทประกันภัย 
   7) ด้านกระบวนการ หมายถึง การดูแลลูกค้าที่เข้ามาเพ่ือซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
และมีการแนะน าประเภทกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งให้ทราบโดยละเอียด และดูแลลูกค้า ทั้งก่อน
และหลังการขาย เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
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  1.6.3 ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง การบริหารองค์กร ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความรู้สึกและความประทับใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร ได้แก่ ด้านชื่อเสียง
องค์กร ด้านความไว้วางใจในตราสินค้า ด้านการยอมรับจากลูกค้า และการเป็นที่รู้จัก 
   1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หมายถึง 
การที่องค์การสะท้อน ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การคืนก าไรให้กับสังคม และมีส่วนร่วมกับ
สังคมในการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การที่องค์การให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียง และท ากิจกรรมที่ 
สร้างสรรค์ต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในชุมชน 
   2) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ (Business Practice) หมายถึง มีการด าเนินงาน          
ในองค์การโดยอาศัย หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค และผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจ 
   3) ด้านพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ที่เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลภายในองค์การและภายนอกองค์การ ต้องเป็นพนักงานแบบมือ
อาชีพ มีความเต็มใจในการให้บริการ 
   4) ด้านสินค้าและบริการ (Product and Services) หมายถึง เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและ บริการที่ดีคุ้มค่ากับที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปกับสินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือ            
ทั้งสินค้าและบริการให้ความไว้วางใจได้ 
   5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง มีการ
ใช้เครื่องมือในการ สื่อสารทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้า และใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่
เหมาะสมกับ ลูกค้าเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์การ 
   6) ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง การที่องค์การต้องมีการ
ใช้ช่องทางที่ดี และมีประสิทธิภาพ การมีช่องทางที่ดีจะท าให้เข้าถึงลูกค้า ชุมชนและสังคมได้อย่าง
ทั่วถึง 
   7) ด้านผู้บริหาร (Executives) หมายถึง ต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เป็นที่ยอมรับของ สาธารณชนมีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีจิตสาธารณ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ที่ดีต่อชุมชนและสังคม มีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
   8) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Working Environment) หมายถึง การมีสถานที่ที่
เอ้ืออ านวยต่อ ผู้ที่มาติดต่อในองค์การ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการท างาน และการให้บริการลูกค้ามี
ความ ทันสมัยของอาคารและสถานที่ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วยในธุรกิจ 
   9) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน (Artifacts) หมายถึง การที่ธุรกิจมี
เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีเข้ามาใช้ในการท างานรวมทั้งให้บริการกับ
ลูกค้า 
   10) ด้านราคาสินค้า (Price) หมายถึง การน าเสนอราคาที่ยุติธรรมกับลูกค้าเป็น
ราคาที่ไม่เอารัด เอาเปรียบลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
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  1.6.4 พฤติกรรมการตัดสินใจชื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1) การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ หมายถึง ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหา         
และความจ าเป็นที่ต้องใช้สินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการกระตุ้นจากภายในและภายนอก จนเกิดความ
ต้องการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาช่วยแก้ปัญหานั้น 
   2) การค้นหาข้อมูล หมายถึง ผู้บริโภคจะท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจาก
แหล่งข้อมูลภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในประกอบด้วย แหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่ง
ชุมชน แหล่งผู้ใช้ แต่ในบางครั้งต้องหาเพ่ิมเติมจากแหล่งภายนอกด้วย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ 
   3) การประเมินทางเลือก หมายถึง การที่ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา            
และประเมินทางเลือกเพ่ือหาสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด ส าหรับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยมาตราฐาน
และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าหรือผลลัพท์ จากการซื้อ 
และการบริโภคโดยมีการแสดงในรูปของคุณสมบัติที่พึงพอใจมากกว่า 
   4) การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นมา 
   5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ หมายถึง ความรู้สึกภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลอง
ใช้สินค้าหรือบริการที่เลือกซื้อแล้ว แบ่งออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ ในสินค้าหรือบริการนั้น 
ความพอใจเกิดข้ึนเมื่อผลลัพท์จากการใช้ตรงกับผู้บริโภคคาดหวังไว้และถ้าหากผู้บริโภคผิดหวังกับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะรู้สึกไม่พอใจ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.7.1 บริษัทประกันภัย สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผน เพ่ือ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
  1.7.2 บริษัทประกันภัย สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  
  1.7.3 บริษัทประกันภัย สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สร้างการรับรู้ให้ในใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัย            
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
  2.2 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
  2.6 ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  
  2.7 ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยโรคมะเร็ง และประกันภัยโรคร้ายแรง  
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2539) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการ
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิตที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนด
ตลาดเป้าหมาย รวมทั้ง่ายการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่ส าคัญ มีดังนี้ 
  1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่าง
ของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 
  2) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษา
ตัวแปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 
  3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้นในส่วน
ที่เก่ียวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด
สินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวข้อง
กับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 
  4) รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and 
Status) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มี
ความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มี
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ความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซึ้งสินค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการ
ด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนด
ตลาดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ 
เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันมากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2542) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญ ต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพัน 
กับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการ
เกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความส าคัญลงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
ส าคัญ มีดังนี ้
  1) อายุ นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายุด้วย 
  2) เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ท างานนอกบ้านเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาดต้อง
ค านึงว่าปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตัดสินใจ และนอกจากนั้น บทบาทสตรี
และบุรุษท่ีซ้ ากัน 
  3) วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัวเป็นตัวก าหนดที่
ส าคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน          
จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
  4) การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับการศึกษา และรายได้เป็นสิ่งส าคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่มีดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ของสังคม ทั้งในด้านอายุ ระดับการศึกษา 
โครงสร้างทางครอบรัว การย้ายถิ่นฐานของประชากร เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการด าเนินการทางการตลาด
ของกิจการทั้งสิ้น ซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหลักการติดตามหรือ
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ  
  Belch & Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ , 2550) ได้ศึกษาตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยการน ามาเชื่อมโยงกับความ
ต้องการ พฤติกรรม การตัดสินใจ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดในเชิงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
  นักวิชาการได้กล่าวว่า โครงสร้างทางประชากรศาตร์ ประกอบด้วย คุณลัษณะหลายประการ 
ซึ่งองค์ประกอบด้านประชากรที่ส าคัญ ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ สภานภาพ การศึกษา รายได้ ภาษา 
และศาสนา เป็นต้น 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
  คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการ
ทางสังคมกับการบริหาร ซึ่งแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนได้รับการตอบสนองตามความจ าเป็นหรือความ
ต้องการจากการสร้าง (Creating) การเสนอ (Offering) และการแลกเปลี่ยน 
  Murphy (2002 อ้างถึงใน สืบชัย อันทะไชย, 2552) องค์ประกอบของการตลาด ส าหรับ
ห่วงโซ่คุณค่ามี 4 ประการ คือ ถูกตัว (Addressability) เป็นการเข้าถึงตัวลูกค้าแบบใกล้ชิด ลูกค้า          
รู้ความต้องการเฉพาะลูกค้า ถูกสตางค์ (Affordability) เป็นการประหยัดทั้ งการเข้าหาลูกค้า            
และสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ถูกตาม (กาลเทศะ) (Accessibility) ลูกค้าจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ทุกที่ 
และทุกเวลาที่ต้องการ และถูกต้อง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมต้องสามารถ 
ตรวจสอบวัดผลได้ การสื่อสารกับลูกค้าเป็นแบบสองทาง 
  คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้กล่าวว่า บริการเป็นการกระท าหรือความสามารถที่บุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งสนองต่ออีกบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่ง  โดยเป็นสิ่งซึ่งสัมผัสไม่ได้และไม่เกิด
ความเป็นเจ้าของ  ผลิตผลของการบริการอาจจะเก่ียวหรือไม่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ 
  แลมบ์ และแมคดาเนียล (Lamb & McDaniel, 2000) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง การน าเอากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนด
ราคา มาประสมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมายและท าให้เกิด
ความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือ          
ทางการตลาดชุดหนึ่งที่บริษัทใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย จ าแนก
เครื่องมือเหล่านี้เป็นกลุ่มกว้าง ๆ 4 กลุ่มที่เขาเรียกมันว่า 4P’s ของการตลาด คือ สินค้า (Product) 
ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) ตัวแปรการตลาดของ         
P แต่ละตัว 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2539) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช่ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
  แม็คคาธี (McCarthy, 1960) ได้ให้ความหายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
กระบวนการสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นการปรับเปลี่ยนปัจจัยหรือองค์ประกอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และความจ าเป็นของตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ อันที่จะท า
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยพัฒนาขึ้นมา
และน ามาใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดการตระหนักถึงความไม่สมดุลและเกิดความต้องการซื้อและกล
ยุทธการบริหารการตลาดที่ได้รับความนิยม เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ คือ ตลาดแบบดั่งเดิม
ของ แม็คคาธี (McCarthy, 1960) หรือที่ เรียกว่า 4P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดังต่อไปนี้ 
  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการก็ตามต่างต้องพิจารณาถึงลูกค้า กล่าวคือ ในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึง
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ความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่จะต้อง
มุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) การเข้าถึงใจ ถึงความต้องการและสามารถตอบสนอง
ความต้องการเหล่านั้นได้ จึงจะสามารถสร้างความพีงพอใจและความภักดีของลูกค้าได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทั้งด้านรูปแบบและการด าเนินงาน ดังนั้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 
  2) ราคา (Price) คือ กระบวนการของการตั้งราคาส าหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผนด้านราคา
นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแล้วยังต้องพิจารณาถึงต้นทุนของลูกค้า
เป็นหลักด้วย ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุนและภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผลิตภัณฑ์บริการรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย 
และความรู้สึกทางลบต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับ ในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าจะกลาย
มาเป็นต้นทุนของธุรกิจเองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อของราคาต่ า 
  3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับ
บริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือกช่องทางการส่งมอบ
บริการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการแต่ละประเภท ถ้าเป็นการบริการด้านข้อมูลสามารถ
อาศัยเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยการเปิดเว๊ปไซค์ติดต่อลูกค้า เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมต้องพิจารณาถึงท าเล ที่ตั้งลูกค้าต้องการเดินทางไปถึง
สถานที่บริการด้วยตนเอง จึงต้องการอาคารและสถานที่ที่เหมาะสมและการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยให้ลูกค้าท าตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ได้แก่ 
การรู้จักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้นโดยอาศัย
เครื่องมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้าได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานและการตลาดทางตรง ที่มีคุณสมบัติข้อดีและข้อจ ากัดที่ แต่ก
ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้เหมาะกับความต้องการใช้งานรวมถึงความแตกต่างของผู้บริโภคสื่อ
และแนวทางในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกัน สิ่งส าคัญในการวางแผนส่งเสริม
การตลาด ธุรกิจจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเพ่ือที่จะเลือกวิธี
ติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
  Kotler (2003) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนประสมทาการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ
ทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
  1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคณุค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้ 
   1.1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ/หรือ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 
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   1.2) พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component)  
เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ 
   1.3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าทางจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
   1.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแบบ
ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
   1.5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์  (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 
  2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) กับราคา (Price) นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลุยุทธ์
ด้านราคาต้องค านึงถึง 
   2.1) คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น 
   2.2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
   2.3) การแข่งขัน 
   2.4) ปัจจัยอื่น ๆ 
  3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย 
(Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้เครื่องมือการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งขั้น ให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดที่ส าคัญ มีดังนี้ 
   3.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และ/
หรือ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณา
จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
   3.2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations (PR) หมายถึง ความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่ง เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือนโยบาย ให้เกิด
กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมหรือรักษาภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
   3.3) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือมีปฎิกิริยาต่อ
ความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพ่ือให้เกิดการขายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
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ลูกค้า โดยเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling Strategy) (2) การ
บริหารหน่วยงานขาย (Salesforce Management) 
   3.4) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น
หน่วยงานขาย (Sales Force) ผู้จัดจ าหน่าย (Distributors) หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate 
Consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายในทันที หรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อ
ที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลอง
ใช้หรือกาซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขายมี          
3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) 
(2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) (3) การกระตุ้น
พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion) 
   3.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing or Direct Response Marketing) การโฆษณา
เพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกัน ดังนี้ (1) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing or Direct Response Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับ
ผู้ซื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่ อต่าง ๆ เพ่ือ
สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สือโฆษณาและแคตตาล็อก (2) การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct Reponses Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ฟัง          
ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรงหรือสื่ออ่ืน เช่น นิตยสาร 
วิทยุ โทรทัศน์ หรือป้ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรือโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) 
หรือการตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณา
ผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือสื่อสาร ส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โดยมุ่งหวังผลก าไรและการค้า เครื่องมือที่ส าคัญในข้อนี้  ประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์            
(2) การขายโดยใช้จดหมาย (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อก (4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ ซี่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ เป็นต้น 
  4) การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันที่น า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่าย่จึง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
   4.1) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution or Distribution Channel 
or Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลือนย้าย
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ
หรือหมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์ และ/หรือ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด  
    ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจใช้ช่องทางตรง (Direct Chanel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง
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อุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อม (Indirect Chanel) จากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม 
   4.2) การกระจายสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด (Physical 
Distribution or Marketing Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติการตามแผน (Implementing) และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและ
สินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดย
มุ่งหวังก าไร หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่ส าคัญมี  ดังนี้ (1) การขนส่ง (Transportation)           
(2) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) (3) การบริหารสินค้าคงคลัง 
(Inventory Management) 
    ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา           
การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่ งกระตุ้นทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ          
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps 
ที่มา: Kotler (2003) 

 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. สินค้าให้เลือก (Product Variety) 
2. คุณภาพสินค้า (Quality) 
3. ลักษณะ (Features) 
4. การออกแบบ (Design) 
5. ตราผลิตภณัฑ์ (Brand Name) 
6. การบรรจุหบีห่อ (Packaaging) 
7. ขนาด (Size) 
8. บริการ (Service) 
9. การรับประกัน (Warranties) 
10. การรับคืน (Returns) 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
1. ช่องทาง (Channeis) 
2. การครอบคลมุ (Coverage) 
3. การเลือกคนกลาง (Assortments) 
4. ท าเลที่ตั้ง (Locations) 
5. สินค้าคงเหลือ (Inventory) 
6. การขนส่ง (Transportation) 
7. การค้าปลีก (Retailing) 
8. การค้าส่ง (Wholesaling) 

 

ราคา (Price) 
1. รายการราคา (List Price) 
2. ส่วนลด (Discounts) 
3. ส่วนยอมให ้(Allowances) 
4. ระยะเวลาการช าระเงิน (Payment 

Period) 
5. ระยะเวลาการใหส้ินเช่ือ (Credit 

Terms) 
 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยพนักงาน (Personal 
Selling) หรือการใช้หน่วยงานขาย 
(Sales Force) 
3. การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) 
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  

(Publicity and Public 
Relations) 

5. การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) 

 

ตลาดเป้าหมาย 
Target market 
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ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดช่องทาง

การจัดจ าหน่าย และลูกค้าหรือตลาดเป้าหมาย 
ที่มา: Kotler (2003) 
 
  กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการหรือตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได้และเป็นเครืองมือทางการตลาดที่บริษัทใช้เพือสนองตอบความต้องการของลูกค้า ท าให้
เกิดความพึงพอใจและให้บรรลุวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 
  กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps)  
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2547) อธิบายว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Marketing Mix 7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
(People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) 
โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันและเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้น
น้ าหนักท่ีปัจจัยใดมากกว่า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย   
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกน าเสนอสู่ตลาด เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และสร้างคุณค่า (Value) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ 

บริษัท 
(Company) 

ผลิตภณัฑ์ 
(Product) 
ราคา 
(Price) 

การโฆษณา 
(Advertising) 
การประชาสัมพันธ์  
(Public Relations 
(PR)) 
การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal 
Selling) 
 
การส่งเสริมการขาย  
(Sales Promotion) 
การขายทางไปรษณีย ์
การขายทางโทรศัพท์
และทางอินเทอร์เนต็  
(Direct Mail, 
Telephone and 
Internet) 

 

ช่องทาง การ
จัดจ าหน่าย
(Distribution 
Channels)  

ตลาดเป้าหมาย 
(Target 
Market) 
ลูกค้า 
(Customers) 
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ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง 
(Expected Product) หรือ เกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึ งการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) เพ่ือความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่
น าเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
  2) ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาสินค้า เกิดจากการตั้งเป้าหมายทาง
การค้าว่าต้องการก าไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสู้กับคู่แข่งขัน หรือเป้าหมายอ่ืน          
การตั้งราคาต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งได้  
  3) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานที่จะท าให้สินค้าหรือ
บริการไปสู่ตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ โดยต้องพิจารณาถึงท าเล
ที่ตั้งเพ่ือให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้น การส่งสินค้าและบริการก็
ง่ายขึ้นส าหรับทั้งผู้ผลิตและส าหรับลูกค้า 
  4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ 4 ชนิด คือ 
   4.1) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุด 
แต่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 
   4.2) การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มใหญ่เหมาะกับสินค้าที่ต้องการตลาดกว้าง 
   4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า 
   4.4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรม
ที่เน้นวัตถุประสงค์การให้บริการแก่สังคมเพ่ือเสริมภาพพจน์ หรือเบี่ยงเบนความรู้สึกของผู้บริโภคต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์ 
  5) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกต้องรวดเร็วเป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค           
ซึ่งเป็นการอาศัยกระบวนการบางอย่าง เพ่ือจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความ
แตกต่าง 
  6) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึงทั้งลูกค้า บุคลากรที่จ าหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการขาย บุคลากร          
ผู้ให้บริการจ าเป็นต้อง คัดเลือก ให้การฝึกอบรม และมีสิ่งจูงใจเพ่ือท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
  7) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ 
เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของ
พ้ืนที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้ามองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการที่ส่งมอบและที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน 
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  ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps เช่นเดียวกับสินค้าซึ่ง
ประกอบด้วย 
  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
  2) ราคา (Price)   
  3) การจัดจ าหน่าย (Place)  
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
  5) บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) 
การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัท 
  6) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตัวอย่าง โรงแรมต้อง
พัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-
Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
  7) กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว         
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction) 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3 แสดงการใช้เครื่องมือทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing tools for Services)  
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2539)  
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3) Place          6) Physical Evidence 
 

 
 

4) Promotion     5) People  
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TQM 
 ความพึงพอใจของลูกค้า 

(Customer 
Satisfaction) 
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  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของการ
วางแผนการตลาดในการท าการตลาดสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตามโดยมากแล้วหากเป็นสินค้าจะมี
ส่วนประสม 4 ปัจจัย คือ สินค้า/บริการ (Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place/Distribution Channel) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับการท าตลาด
ธุรกิจบริการนั้นจะมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะเพ่ิมขึ้นมาอีก 3 ปัจจัย คือ ผู้ให้บริการ (People) 
กระบวนการให้บริการ (Process) และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ (Physical Evidence)            
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับตลาดบริการซึ่งบริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่สนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการซื้อผู้ซื้อต้อง
พยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์ที่ได้จากการบริการที่จะได้รับผู้ขายต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นโดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถท าการตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งก็คือส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7P’s (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548) ซึ่งประกอบด้วย 
  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดที่เสนอขายต่อตลาดเป้าหมายที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ (Anytime that can be Offered to a Market that Might be Satisfy a want 
or Need) คือ สิ่งที่เสนอขายเพ่ือสนองความต้องการ ได้มีทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็น
สิ่งที่มีตัวตนจับต้องได้ (Tangible) คือ ตัวสินค้าที่มีตัวตน (Physical product) เช่น โทรทัศน์ รถยนต์ 
ฯลฯ และสิ่งที่ขายกันในตลาดโดยไม่มีตัวตนที่แน่นอนให้สัมผัสได้ (Intangible Products) คือสิ่งที่
เรียกว่าบริการ (Service) เช่น การให้บริการการให้ค าแนะน าในการออกก าลังกาย เป็นต้น 
   ขัน้ตอนของการส่งมอบบริการแบ่งตามลักษณะความจ าเป็นได้ 2 ประเภท คือ 
   1.1) บริการจ าเป็น เป็นบริการลูกค้ามีความจ าเป็นต้องมาใช้บริการหากไม่มาใช้บริการ
อาจท าให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่กลับสู่สภาวะปกติและเสียเวลา เช่น บริการรักษาพยาบาล บริการตัดผม  
   1.2) บริการฟุ่มเฟือย เป็นบริการที่ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาใช้บริการสาเหตุของการใช้
บริการ คือความต้องการด้านความสวยงาม ความทันสมัย ความสะดวกสบาย เช่น บริการเสริมความ
งาม เป็นต้น สินค้าที่มีตัวตนจะมีการพัฒนาหีบห่อรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความน่าสนใจ
ในสินค้า ส่วนการบริการเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ช้า 
  2) ราคา (Price) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดราคาเบื้องต้นส าหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนเพ่ิม (Mark Up) การก าหนดส่วนลดต่าง ๆ (Discount) แก่ลูกค้าการ
ปรับปรุงราคาให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของต้นทุนสอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ราคาเป็นกลไกที่ส าคัญที่มักจะสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้า สามารถสร้างปฏิกิริยาจาก
ลูกค้าได้ง่าย การยอมรับราคาที่ก าหนดขึ้นหรือไม่ของลูกค้าในตลาดเป้าหมายมีผลต่อแผนงานต่าง  ๆ 
ที่ก าหนดขึ้นได้อย่างมากถึงจะเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด ราคาจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจที่ผู้บริหารการตลาดต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษกลยุทธ์ราคาค่าบริการ 
พิจารณาดูจากโครงสร้างทางด้านราคา 3 ด้าน ด้วยกันคือ 
   2.1) การตั้งราคาจากโครงสร้างทางด้านต้นทุนคิดต้นทุนแรงงานตามหน่วยของแรงงาน
ที่ใส่เข้าไปในการให้บริการ เช่น ค่าบริการ 
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   2.2) การตั้งราคาจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอ้างอิงราคาของคู่แข่งในความ
เป็นผู้น าหรือในตลาดนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งราคาเพ่ือประหยัดเวลา ได้แก่ งานบริการที่ค่อนข้าง
เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดเวลา เช่น บริการซักแห้ง 
   2.3) การตั้งราคาตามความต้องการ (Demand) มองจากลูกค้าเป็นหลัก การตั้งราคาว่า
บริการที่ลูกค้ายินดีจ่ายควรจะราคาเท่าใด ปัญหาของการตั้งราคาวิธีนี้ คือ มูลค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
จะเป็นปัญหาหลักในการค านวณค่าบริการในสายตาลูกค้า การคิดค่าบริการสามารถตั้งราคาค่าบริการ
ให้สูงขึ้นได้เพ่ือแลกกับมูลค่าที่ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อบริการ 
  3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมการน าผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย ในส่วนประสมนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่จ าหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะ
จ าหน่ายผ่านคนกลางต่าง ๆ อย่างไรและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างไร ส่วนประสมในการจัด
จ าหน่าย (Distribution Mix) ประกอบด้วย 
   3.1) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) คือ กลุ่มของสถาบันหรือ
บุคคลที่ท าหน้าที่หรือกิจกรรมอันจะน าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
   3.2) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คือ กิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าท่ีปริมาณถูกต้องไปยังสถานที่ท่ีต้องการและเวลาที่เหมาะสม 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ตัวหนึ่งขององค์การที่ใช้เพ่ือแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การหรือ
อาจหมายถึง “ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ” 
ซึ่งหมายถึง “การแจ้งข่าวสารและการจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารจูงใจสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์เครื่องมือทั้ง 4 ประการ ที่ธุรกิจอาจ
เลือกใช้หนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือประสมกันก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการเสนอขายความคิดสินค้าหรือบริการ
โดยไม่ใช้พนักงานขายที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมีลักษณะคือ เป็นการ
เสนอขายสินค้าหรือบริการหรือความคิดโดยการใช้สื่อและต้องการจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการ 
   4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง
แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวัง การขายโดยใช้พนักงานขายถือเป็นการติดต่อสื่อสาร
แบบสองทาง (Two way Communication) 
   4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้น
ความสนใจ การทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทาง หรืออาจ หมายถึง 
กิจกรรมซึ่งใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้พนักงานและการโฆษณา การส่งเสริมการขายต้องใช้ร่วมกับ
การโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขาย 
   4.4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว
เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลที่ไม่มีการจ่ายเงินจากองค์การที่ได้รับผลประโยชน์ทั่วไป           
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งานผู้ถือหุ้นและหน่วยราชการ หรืออาจหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพ่ือ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าใจเครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น 
  5) บุคคล (People) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายสินค้าและให้บริการ  
ผลิตภัณฑ์บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับการที่บุคคลปฏิบัติตอบต่อกันสองฝ่าย ( Interaction) คือระหว่าง
ลูกค้ากับพนักงานขององค์การ สภาพของการปฏิบัติตอบต่อกันสองฝ่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้าในด้านคุณภาพของบริการเป็นอย่างมาก ลูกค้ามักตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ได้รับการ
ประเมินบุคคลที่เป็นผู้ใช้บริการบริษัทที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มักทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
กับการรับ การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่
โดยตรงกับลูกค้า  
  6) กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง เป็นกระบวนการออกแบบการส่งมอบ
บริการให้ลูกค้า ถ้าการออกแบบท าได้ดีการส่งมอบบริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพถูกต้อง   
ตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ คุณภาพงานบริการขึ้นอยู่กับความคาดหวังของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ นักการ
ตลาดจึงก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการสร้างความคาดหวังของลูกค้าต่อการประเมินคุณภาพบริการไว้ 
4 ปัจจัย ดังนี้ 
   6.1) Word of Mouth and Communication หาข้อมูลด้วยการสอบถามจากเพ่ือน
หรือญาติที่เคยใช้บริการนั้น ๆ มาก่อน 
   6.2) Personal Needs and Preferences เป็นความต้องการที่เป็นรสนิยมส่วนตัว
เนื่องมาจากพ้ืนฐานทางด้านสังคม การศึกษา ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรม 
   6.3) Past Experiences เป็นประสบการณ์ในอดีตที่สะสมมาถ้าลูกค้าไม่เคยได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษในลักษณะนี้มาก่อนแต่ได้รับเป็นครั้งแรกลูกค้าจะรู้สึกพอใจเป็นพิเศษเหนือความ
คาดหมาย 
   6.4) External Communication ได้แก่ การลงโฆษณาเพ่ือสร้างภาพพจน์เป็นการให้
ข้อมูลลูกค้าล่วงหน้าเพ่ือให้ลูกค้าสะสมข้อมูลในการสร้างความคาดหวังก่อนตัดสินใจมาใช้ บริการ
สินค้าจากบริษัท เป็นต้น 
  7) องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หรือลักษณะทางกายภาพ เป็นสิ่งเร้า
ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแสดงถึงรูปและคุณภาพบริการของบริษัทเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้อง
ได้ในขณะที่ ใช้บริการอยู่ และยังเป็นสิ่งเปรียบเทียบหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจ
ความหมายในการรับข้อมูลจากการท าการสื่อสารตลาดออกไปเป็นรูปลักษณ์ที่ ปรากฏออกมาจาก
สิ่งแวดล้อมของสถานที่บริการที่ลูกค้าก าลังได้รับบริการอยู่ในขณะนั้น เช่น การออกแบบเครื่องบิน
รูปร่างตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ ป้ายวัสดุสิ่งพิมพ์ เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ 
ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่เสริมที่มองเห็นได้ธุรกิจบริการจ าเป็นต้องบริหารหลักฐานที่เป็นตัววัตถุอย่าง
รอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อความประทับใจและความรู้สึกของลูกค้า 
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ภาพที่ 2.4 แสดงส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มา: ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2548) 
 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2002) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์
เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจ
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะ
ความเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรือการ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท า
ในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความเครียด
โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโสว์ และทฤษฎีของชิก
มันฟรอยด ์
  1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Masow’s theory Motivation) 
   ฮับราฮัม มาสโลว์ (A. H. Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดย
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน 
ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุดทฤษฎีของสมาสโลว์ไดจัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 
   1.1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ และยารักษาโรค 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) 

คุณภาพสินค้า/บริการ
(Product) ราคา 

(Price) 
การส่งเสริมการตลาด

(Promotion) 

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) 

องค์ประกอบทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

กระบวนการให้บริการ
(Process) 

บุคคล 
(People) 
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   1.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
   1.3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการยอมรับจากเพ่ือน 
   1.4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว
ความนับถือ และสถานะทางสังคม 
   1.5) ความต้องการให้ตนประสบณ์ความส าเร็จ (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
  บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน
เมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่อง
จากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับ
ความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในข้ันล าดับต่อไป 
  1) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
   ชิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอย์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้า
เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิกลจริตอย่างมาก 
   ชาริณี เดชจินดา (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจได้ว่า บุคคลพอใจจะ
กระท าสิ่งใด ๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเหลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความ
ยากล าบาก โดยแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 
   1.1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจ
ว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเหลี่ยงจากความทุกข์ใด 
   1.2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์เสมอไป 
   1.3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุข เพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 
   
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการต่าง ๆ ว่าจะใช้อะไรเป็นหลักในการช่วยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าแต่ละชนิดและ
หากตัดสินใจซื่อจะซื้อเป็นจ านวนมากน้อยเท่าไหร่ โดยทั่วไปมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่าง ๆ 
หลายประการด้วยกัน ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ถึงสิ่งที่
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กระตุ้นและจูงใจให้เกิดพฤติกรรม จากการศึกษามากมายสามารถสร้างแนวคิด และมีผลทดลอง
ออกมาซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ 
  ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  ไซโลมอน (Solomon, 2002) ได้ ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ          
และการใช้สินค้าและบริการ เพ่ือสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจ 
  ซิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 2000) ได้ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกส าหรับการซื้อ การใช้ การประเมิน และการจับจ่ายใช้สอยซึ่ง
สินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการได้รับความพอใจ 
  ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง กระบวนการหรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการ ใช้สินค้า
หรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2539) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) 
และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ 
  สุภาภรณ์  พลนิกร (2548) ได้ ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้ บริ โภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรและกระบวนการที่กลุ่มดังกล่าว
ใช้ในการเลือก การได้มา การใช้ และการก าจัดผลิตภัณฑ์/บริการหรือประสบการณ์ (Experience) 
หรือแนวคิดรวบยอด (Concepts) ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และศึกษาผลกระทบ
ขอ่งกระบวนการดังกล่าวที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม 
  เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มการ
กระท าหรือการตอบสนองที่บุคคลแสดงออกมาทั้งภายในและภายนอก ต่อความต้องการของ         
แต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจึงอยู่บน
รากฐานของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจึงอยู่บนรากฐาน        
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอนาคต 
  เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการด ารงชีวิต 
(Lifestyle) และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีดังต่อไปนี้ 
  1) สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกเหตุของความเป็นผู้บรรลุนิติภาวะต่าง ๆ จะถูกชะลอตัวลง เช่น 
เรื่องของการมีครอบครัว การแต่งงาน การสร้างรากฐานของครอบครัว เช่น มีบ้าน มีรถ ฯลฯ พบว่า
คนทั่วโลกทั้งคนในประเทศแต่งงานช้าลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะผู้หญิงในอดีตจะ
แต่งงานอายุ 16-17 ปี แต่ในปัจจุบัน 30-40 ปี ก็ยังมีโอกาสแต่งงานได ้
  2) บุคคลแต่งงานช้าลงท าให้ครอบครัวมีบุตรช้าลง มีบุตรน้อยลง หรือไม่มีบุตร ปัจจุบัน
พบว่า อัตราเฉลี่ยของการมีบุตรของแต่ละประเทศไม่ถึง 2 คน 
  3) คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของการบันเทิงมากขึ้น เพราะคนที่ต้องการหาความบันเทิงนั้นมี
เงินมากพอ ในอดีตจะแต่งงานเร็วก็จะเท่ียวในช่วงที่ตนเองมีเงินน้อย ปัจจุบันคนแต่งงานช้าลง ท าให้มี
เงินเพียงพอใช้จ่ายในเรื่องของความบันเทิงมากข้ึน 
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  4) ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นกบฏ (Rebellion) เพราะว่าผู้บริโภค ในยุคนี้
จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องกฎระเบียบ และชื่นชมในความเป็นปัจเจกชนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ยิ่งมีความ
เคารพในปัจเจนกชนมากเท่าไหร่ ความเป็นกบฏ ก็จะเกิดมากเท่านั้น 
  5) ลักษณะของครัวเรือนที่แปรเปลี่ยนไป (The Change of Household)  
   5.1) มีประเภทของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ในอดีตส่วนใหญ่ประกอบด้วยครอบครัว 
3 แบบ คือ 1) ครอบครัวสามีและภรรยา 2) ครอบครัวแบบเดี่ยว คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ 
แม่ ลูก 3) ครอบครัวใหญ่ คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย  
   5.2) ขนาดของครอบครัว ปัจจุบันขนาดของครอบครัวมีขนาดเล็กลง ค่านิยมเรื่องเพศ
ของลูกหายไปหรือลดลงไปมาก ซึ่งมีผลต่อรายได้ เนื่องจากครอบครัวมีขนาดเล็กลงมีผลท าให้มีเงิน
รายได้เหลือมากขึ้น เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
  6) พฤติกรรมเรื่องความแตกต่างทางเพศจะลดน้อยลง คือ ผู้หญิงสามารถท าเรื่องที่เคยเป็น
เรื่องผูกขาดของผู้ชาย และผู้ชายก็สามารถท าในหลายสิ่งที่เป็นเรื่องผูกขาดของผู้หญิงได้ 
  7) พฤติกรรมด้านการศึกษาของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคยุคใหม่จะได้รับข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น เป็นผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาที่ดี ท าให้มีผลกระทบต่อการบริโภค คือ การภักดีต่อตรายี่ห้อลดลง ท า
ให้เกิดความรู้สึกแตกต่างระหว่างยี่ห้อจะลดต่ าลง 
  8) ผู้บริโภคมีเวลาว่างน้อยลง คนยุคใหม่มีแนวความคิดว่า เวลา คือ แก่นสารของชีวิต ดังนั้น 
จึงหาเวลาว่างได้ยาก ท าให้ต้องใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ดังนั้นผลที่ตามมา คือ ผู้บริโภคต้องการชีวิตที่
สมบูรณ์มากขึ้น และต้องการได้รับความสะดวกสบายจากการได้รับบริการ 
  9) ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health Conscious) มากขึ้น จะเห็นว่าสินค้าที่
ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการจะต้องค านึงถึงเรื่องสุขภาพ เช่น การดื่มน้ าผลไม้ทดแทนน้ าอัดลม           
เป็นต้น   
  10) ยุคที่ผู้บริโภคต่อสู้กับความชรา สมัยก่อนผู้บริโภคจะปล่อยให้ความชราเป็นเรื่องตาม
ธรรมชาติ แต่สมัยนี้ไม่มีใครยอมแพ้ความชราอีกต่อไป 
  11) ผู้บริโภคยุคใหม่นั้นไม่มีความจงรักภั กดีในตรายี่ห้อ (Lack of Brand Loyalty)           
จะเห็นได้ชัดเจน เพราะผู้บริโภคมีการเปิดรับสินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงท าให้ไม่มีความภักดีในตราสินค้า 
และผู้บริโภคสมัยใหม่หลายคนตระหนักว่า “ความจงรักภักดีท าให้ชีวิตมีค่าใช้จ่ายสูง” 
  12) ผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต เช่น ความเป็น
อัตโนมัติ (Automatic) ของสินค้า ที่จะท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ท าให้รู้ว่าหายเหน็ด
เหนื่อยจากการท างาน 
  13) การแสวงหาข่าวสารและความรู้ของผู้บริโภคมีมากขึ้น 
  14) ผู้บริโภคต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม (Sense of Belonging) เนื่องจากคนยุคนี้
มีความเหงา เมื่อเหงาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกแยกกลุ่ม จึงพยายามดิ้นรนที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม โดยการ
แสดงออกมาด้วยการใช้สินค้าที่จะสะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่ม 
  15) ผู้บริโภคยุคใหม่จะซื้อผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (Integrated Product) ค าว่าบูรณาการ 
คือ สินค้าที่มีความพร้อมทั้งด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้ มีคุณภาพดี  มีรูปแบบที่
สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบริการที่ดี และมีภาพพจน์ที่ดีอีกด้วย 
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  16) ลูกค้ายุคใหม่นี้เป็นมนุษย์ยุคเก็บกด 
  17) ผู้บริโภคต้องการบริการ (Service) ทีเ่ป็นเลิศ 
  18) ผู้บริโภคพอใจธุรกิจที่ท าการตลาดด้วยความซื่อสัตย์ 
  19) ผู้บริโภคซื้อแบบไม่มีการวางแผน (Unplanned Shopping) ในอดีตนั้นผู้บริโภคอาจ
ต้องมีการวางแผนก่อนการซื้อทุกครั้ง แต่ปัจจุบันผู้บริโภคไปห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเพียงแห่ง
เดียว ท าให้ได้ของที่ต้องการทุกประเภท โดยไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 
  20) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยบัตร (Pay 
with Credit Card) จ่ายด้วยระบบเงินผ่อน (Credit Concept of Credit Attitude) เนื่ องจาก
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยที่จะท าให้ผู้บริโภคจ่ายเงินสดเป็นจ านวนมาก ๆ ได้ในครั้ง
เดียวผู้บริโภคยุคนี้จะไม่สนใจราคารวม ไม่สนใจดอกเบี้ย แต่จะสนใจว่าจ่ายต่อเดือนเท่าไร ถ้าเขา
สามารถจ่ายได้เขาก็จะตกลงซื้อสินค้านั้น ๆ ทันที 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2539) ได้กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนอง หรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอก
ต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวงแผนกลยุทธ์การตลาด
จึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
   พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และการใช้สินค้า และบริการ 
โดยผ่านการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนหลังการกระท าดังกล่าว โดยบุคคลที่จะถือ
ว่าเป็นผู้บริโภคในที่นี้คือ “บุคคลที่มีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซึ่งสินค้า และบริการมีการเสนอขาย
โดยสถาบันทางการตลาด” 
   ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค  
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคนอ่ืน ๆ (2539) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล 
(Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา 
   อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคล
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของ
การตัดสินใจซึ่งก่อนเกิดและเป็นตัวปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น 
   ดารา ทีปะปาล (2542) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลน าไป เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การให้ การบริโภค 
รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพ่ือสนอง
ความต้องการความจ าเป็นของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายถึ ง
กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว และเป็นส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดังกล่าว 
   สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของผู้บริโภคหรือปฏิกิริยาของ
ผู้บริโภคในการสรรหา คัดเลือก และตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการและตอบสนองความ
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ต้องการ ซึ่งเกิดจากทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ และเหตุผลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตัวก าหนดให้เกิด
พฤติกรรมดังกล่าว นักการตลาดที่ดีจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ  
แต่ละชนิด เพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดให้สนองตอบความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 
   โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
   โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น  (Stimulus) ที่ท าให้เกิด
ความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ
แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  
 
   Buyer’s black box 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 แบบพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: Kotle (2003) 
 
  จากภาพที่ 2.5 ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความ
ต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
ผลิตภณัฑ ์ เศรษฐกิจ 

ราคา เทคโนโลย ี
การจัดจ าหน่าย การเมือง 

การส่งเสริมการตลาด วัฒนธรรม 

กล่องด ำหรอื
ควำมรูส้กึนึก
คดิของผูซ้ือ้ 

ลักษณะของผูซ้ื้อ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านจติวิทยา 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
การรับรูป้ัญหา 
การค้นหาข้อมลู 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 

กำรตลำดสนองของผูซ้ือ้ 
กำรเลอืกผลติภณัฑ ์
กำรเลอืกตรำสนิคำ้ 
กำรเลอืกผูข้ำย 
เวลำในกำรซือ้ 
ปรมิำณกำรซือ้ 
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  1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอกนักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้าซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้
เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ)์ ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   1.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  
    (1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม        
เพ่ือกระตุ้นความต้องการ   
    (2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย  
    (3) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ  
    (4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่า
เสมอการใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลทั่วไปเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ  
   1.2) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกองค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่   
    (1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ขอผู้บริโภค
มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล  
    (2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)   
    (3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)  
    (4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural)  
   1.3) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  
   1.4) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ          
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
  2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
ที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ  
  3) การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หรือผู้ซื้อ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
   3.1) การเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า มีทางเลือก คือ นมสด
กล่อง บะหมี่ส าเร็จรูป ขนมปัง 
   3.2) การเลือกตราสินค้า เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือกยี่ห้อโฟร์ โมสต์ ฯลฯ  
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   3.3) การเลือกผู้ขาย เช่น ผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้าใดหรือร้านค้าใกล้บ้านร้านใด  
   3.4) การเลือกเวลาในการซื้อ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกเวลา เช้า กลางวันหรือเย็นในการ
ซื้อนมสดกล่อง  
   3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง หรือหนึ่งโหล 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2539) ได้กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior Model) เป็นการศึกษาพฤติกรรมค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากมีตัวแปรที่มี
แนวโน้มเก่ียวข้องกันและมีอิทธิพลต่อกัน ดังนั้นโมเดลต่าง ๆ จะช่วยก าหนดความคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค
ทั้งหมดโดยการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะอธิบายลักษณะพ้ืนฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) ที่มีการน าเสนอและท าการตรวจสอบ 
ภาพประกอบ 4  แสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 
2 ประการ คือ   
  1) ตัวแปรภายใน หรือตัวก าหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล หรือปัจจัยด้านจิตวิทยา  
  2) ตัวแปรภายนอก หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ รวมทั้งแสดงถึงภาพรวมของวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและภายรวมของหนังสือเล่มนี้ 
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ภาพที ่2.6 แสดงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2539) 
 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือ
การวิจัยผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับแต่ละตัวแปรในส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด) ดังนี้  1) ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยการตลาดจะช่วยให้นักการตลาดสร้างลักษณ์ที่มี
ความหมายของผู้บริโภค (Consumer Meaning) ออกมาเป็นความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการ 
โดยการค้นพบคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย           
และประสมประสานคุณสมบัติเหล่านั้นออกมาเป็นราคาผลิตภัณฑ์ 2) ราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเต็มใจ
ที่จะจ่ายส าหรับสินค้านั้น 3) การวิจัยผู้บริโภคใช้เพ่ือก าหนดสิ่งจูงใจในการโฆษณา และการส่งเสริม

1. ตัวแปรภายใน (Internal variable) หรือตัวก าหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล 
(Individual Determinant) หรือปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) 
1.1 ความต้องการและการจูงใจ (Needs and Motivation) 
1.2 บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนตัว (Personality and Self Concept) 
1.3 การรับรู้ (Perception) 
1.4 การเรียนรู้ (Learning) 
1.5 ทัศนคติ (Attitudes) 

2. ตัวแปรภายนอก (External Variable) หรือปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 
(Sociocultural environment Factor) 
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) 
2.4 วัฒนธรรม (Culture) 
2.5 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) 

3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) 
3.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) 
3.2 การค้นหาข้อมูล (Search for Information) 
3.3 การประเมินผลทางเลือกก่อนการซื้อ (Per-Purchase Evaluation of 

Alternatives) 
3.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) 
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การตลาด (Advertising and Promotional Appeal) ให้เพ่ือก าหนดทางเลือกสื่อ (Media) ที่เหมาะสม
เพ่ือให้เข้าถึงตลาดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4) การวิจัยผู้บริโภคจะช่วยก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Channel of Distribution) โดยเฉพาะช่องทางการค้าปลีก ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคซื้อ และวิธีการที่
ผู้บริโภครับรู้โครงสร้างช่องทางเหล่านี้ และจัดหาเกณฑ์กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิผล 
  ค าถามที่ช่วยในการวิจัยผู้บริโภค หรือค าถามที่ใช้ในการค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws 
และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?  What?  Why?  Who?  When?  Where? และ How? เพ่ือค้นหา
ค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objections, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations ตารางที่ 1 แสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถามเพ่ือหาค าตอบ 7 ประการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค 7OS   
 

ค าถามที่ใช้ ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Who 
is in the Target 
Market?)  

ลักษณะกลุ่มเปา้หมาย (Occupants) 
ทางดา้น  
1. ประชากรศาสตร์  
2. ภูมิศาสตร์  
3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์  
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วย กลยุทธด์้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพงึพอใจ    
ของกลุ่มเป้าหมายได ้
 

2. ผู้บรโิภคซื้ออะไร 
(What Does 
the Consumer 
buy?) 

สิ่งที่ผูบ้ริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑก์็คือ
ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Component) 
และความแตกต่างที่เหนือกว่าคูแ่ข่งขั้น 
(Competitive Differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product 
Strategies) ประกอบด้วย  
1. ผลิตภัณฑ์หลัก  
2. รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ

บรรจุภัณฑ์ ตราสนิค้า รูปแบบ
บริการ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม  

3. ผลิตภัณฑ์ควบ 
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง   
5. ศักยภาพผลติภัณฑ์ความแตกต่าง

ทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) ประกอบด้วย 
ความแตกต่างดา้นผลิตภัณฑ์ 
บริการ พนักงาน และภาพลักษณ์ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)   
 

ค าถามที่ใช้ ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึง

ซื้อ (Why Does 
the Consumer 
Buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
ผู้บริโภคซื้อสินคา้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเขาทั้งทางดา้นร่างกายและ
ด้านจิตวทิยา ซึง่ต้องศึกษาถึงปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 
1. ปัจจัยภายใน 
2. ปัจจัยภายนอก 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ  
1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product 

Strategies)  
2. กลยุทธ์การสง่เสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา  
การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใช้
พนักงานขาย และการส่งเสริม 
การขาย  

3. กลยุทธ์ดา้นราคา (Price 
Strategies)  

4. กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) ศึกษาเหตุจูงใจใน 
การซื้อ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
ต้องผลิตภัณฑ์ ก าหนดแนวความคิด
และจุดขายในการโฆษณา 

4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ 
(Who 
Participates in 
the Buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ 
ประกอบด้วย  
1. ผู้ริเร่ิม  
2. ผู้มีอิทธิพล  
3. ผู้ตัดสนิใจซื้อ  
4. ผู้ซื้อ  
5. ผู้ใช ้

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้กลุ่ม
อิทธิพลและกลุ่มเปา้หมายเปน็
แนวทางสร้างสรรค์ และเลือกใช้สื่อ
โฆษณาให้เหมาะกับกลุ่มผู้รบัข่าวสาร 
 

5. ผู้บริโภคซื้อ
เมื่อใด (When 
Does the 
Consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ชว่ง
ฤดูกาลของปี ฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาล
โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาว่าง 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เช่น ส่งเสริมการตลาด
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว การส่งเสริม
การตลาดนอกฤดูท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมการขาย ความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจ (Partnership) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)   
 

ค าถามที่ใช้ ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง 
6. ผู้บริโภคซื้อทีไ่หน 

(Where Does 
the Consumer 
Buy?) 

ช่องทางหรือสถานที่จ าหนา่ย (Outlets) 
เช่น ส านักงานตัวแทนจ าหน่าย 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) 
โดยผ่านสถาบนัการค้าสง่ สถาบนั
การค้าปลีก และช่องทางพิเศษอ่ืน ๆ 

7. ผู้บริโภคซื้อ
อย่างไร (How 
Does the 
Consumer 
Buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสนิใจซื้อ 
(Operations) ประกอบด้วย  
1. การรับรู้ปัญหา  
2. การค้นหาข้อมูล  
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตัดสนิใจซื้อ  
5. พฤติกรรมภายหลักการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วย การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการ
ขาย และการตลาดทางตรง และราคา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2539)  
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
  Kotler (2009) นิยามว่า ภาพลักษณ์ในบริบทของการตลาดไว้ว่าภาพลักษณ์  เป็นวิถีของ
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลาย
ประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจ 
  นักวิชาการได้ให้ค านิยามว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
การมีตราสินค้าที่ดีและ มีชื่อเสียงในด้านบวกย่อมเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บริโภค 
  นักวิชาการได้ให้ค านิยามว่า การมีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมท าให้สาธารณชนเชื่อถือไว้วางใจ 
และให้ความศรัทธา 
  Wood & McQuarrie (2001) นิยามว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็นการรับรู้ในจิตใจของลูกค้า
ที่มีต่อองค์กร โดยจะรับรู้จากการสร้างเอกลักษณ์ (Identity) หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่องกรสร้างขึ้นมา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Kotler & Armstrong (2002) นิยามว่า ภาพลักษณ์ องค์กร หมายถึง ผลรวมความเชื่ อ           
ความนึกคิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งทัศนคติและการกระท าใด ๆ ที่คนเรามี
ต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ 
  Aderson & Rubin (1986) นิยามว่า ภาพลักษณ์นั้นเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรนั้นก็เปรียบเสมือนคน ซึ่งย่อมที่จะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน 
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  Kenneth (1975) นิยามว่า ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) การสร้างภาพลักษณ์
องค์การเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริษัทหรือหน่วยงาน  ธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง             
ซึ่งรวมไปถึงด้านการบริหาร (Management) สินค้า (Goods) และการบริการ (Service) ที่องค์การ
นั้นด าเนินธุรกิจอยู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสามารถน ามาพัฒนาองค์การให้ได้รับ  ความเชื่อถือศรัทธา
และความไว้วางใจกับผู้ที่เก่ียวข้องได้ในอนาคต 
  พัชราภรณ์ เกษะประกร (2558) ให้ความหมายได้ว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นภาพที่อยู่
ในจิตใจหรือความรู้สึกโดยรวมหรือเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ขององค์กรณ์ ซึ่งประกอบด้วยสินค้า การบริการ
การบริหาร 
  พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของภาพลักษณ์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ส่วน คือ 
  1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นการรับรู้ของบุคคลจากการ
สังเกตถึงเหตุการณ์สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งสถานที่  บุคคล ทัศนคติ และสิ่งแวดล้อม จนน าไปสู่
กระบวนการการรับรู้ 
  2) องค์ประกอบเชิงการตระหนักรู้ (Cognitive Component) เป็นข้อมูลที่เกิดข้นหลังจาก
การสังเกต และจะน ามาซึ่งการตระหนักรู้ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถประมวลผล
แยกแยะข้อมูลเหล่านั้นออกจากกันได้ 
  3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นผลมาจากการเรียนรู้ซึ่ง
น าไปสู่ความรู้สึกของตัวบุคคล ที่แสดงความรู้สึกออกมาว่า ต้องการซื้อหรือไม่ต้องการซื้อ ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับการคิดวิเคราะห์ของแต่และบุคคล 
  4) องค์ประกอบเชิงการกระท า (Active Component) เป็นผลมาจากการรับรู้ผ่าน
ความรู้สึกต่าง ๆ และน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 
  องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ จะผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ ช่วยสร้างความเข้าใจและ
การรับรู้ในภาพลักษณ์ เพ่ือน าไปสู่การจดจ าภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร
และภาพลักษณ์ในมุมของผู้บริโภค 
  จากความหมายของภาพลักษณ์องค์กรที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร 
การบริหารองค์กร ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความรู้สึกและความ
ประทับใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร 
  องค์ประกอบของภาพลักษณ ์
  ภาพลักษณ์ประกอบด้วยการรับรู้ข้อเท็จจิรง (Objective Fact) ของบุคคลและการ
ประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) ของบุคคลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในสังคม โดยบุคคลจะท า
การประเมินการรับรู้ดังกล่าวตามลักษณะคุณลักษณะทางประชากร เช่น เพศ การศึกษา และตาม
ทัศนคติ ประสบการณ์เดิมของบุคคลที่มีต่อประเด็นดังกล่าว ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการ
รับรู้ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงในสังคม เพราะภาพลักษณ์ที่บุคคลคิดค านึงเกิดจากกระบวนการรับรู้ผ่านสื่อ
มวลชลหรือองค์กร ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในสังคมก็ได้รวมทั้งเกิดจาก
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การประเมินส่วนตัวของบุคคลมีความบกพร่องเนื่องจากขาดวิจารณญาณที่ดีในการวิเคราะห์เหตุผลว่า
อะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือส่งิไม่มีดี (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
  องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร มีความส าคัญในการบริหารระบบและกลไกที่
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ตลอดจนเข้าใจว่า องค์กรและ
พนักงานมีศักยภาพด้านใด มีความโดดเด่นใดและข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้
กลายเป็นโอกาสในการบริหารภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืน องค์ประกอบของภาพลักษณ์มี ดังนี้ 
  1) ผู้บริหาร (Executive) องค์กรจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายธุรกิจที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 
  2) พนักงาน (Employees) องค์กรจะดีควรมีบุคคลกรที่มีความรู้ ทักษะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีวิญญาณของการบริการ มีบุคคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่องาน 
  3) สินค้า (Product) มีคุณภาพ มีประโยชน์ตรงกับข้อความโฆษณณาทีเผยแพร่ 
  4) การด าเนินงาน (Business Practice) ควรมีการคืนก าไรสู่สังคมเพือเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร 
  5) กิจกรรมสังคม (Social Activities) คือ การดูแลเอาใจใส่สังคม ร่วมกิจกรรมการกุศล 
หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
  6) อุปกรณ์ ในส านักงาน (Equipments and Stationeries) องค์กรต้องมีสิ่ งที่แสดง
สัญลักษณ์ขององค์กร ได้แก่ เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ส านังาน วัสดุส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง 
  ประเภทของภาพลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับองค์กรธุรกิจ 
  ภาพลักษณ์องค์การ หมายถึง ภาพที่ เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลกรที่มีต่อบริษัท /
หน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ประกอบไปด้วยด้านการบริหาร (Administration) หรือการจัดการ 
(Management) ของกิจการนั้น  ๆ รวมถึงตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) ตลอดจนการบริการ 
(Service)  ที่กิจการนั้น ๆ จัดจ าหน่าย (วิรัช ลภิรัตนกุลม, 2540) 
  Philip Kotler (2000) กล่าวถึง ภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิถีที่ประชาชน
รับรู้เกี่ยวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลาย
ประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจเมือพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์กรธุรกิจจะสามารถน ามาเป็น
องค์ประกอบทางการบริหารและจัดการได้แล้ว อาจจ ากัดขอบเขตประเภทภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการตลาดให้ชัดเจน โดยจ าแนก 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
  1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัว
องค์การหรือตัวธุรกิจ ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้เป็นภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกชนิด
ทุกตรายี่ห้อที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
  2) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของประชาชนที่มี
ต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark)        
ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักจะอาศัยวิธีการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอก
ถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมา
จากบริษัทเดียวกันก็ตาม แต่ก็ไม่จ าเป็นวาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของ
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ตรายี่ห้อถือว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินค้า
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่บริษัทต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) 
  3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) ภาพที่เกิดขึ้นในใจประชาชนที่มี
ต่อองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งจะเน้นเฉพาะภาพของสถาบันหรือองค์กรเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้า
หรือบริการที่จ าหน่าย ดังนั้นภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงการด าเนินงาน         
ขององค์กรทั้งในแง่ของการบริหารจัดการบุคลากร (ผู้บริหารและพนักงาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการท าประโยชน์แก่สาธารณะ 
  ภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดที่พ่ึงประสงค์ส าหรับองค์กรธุรกิจ 
  การก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ (Wish Image or Desired Image) เพ่ือสนับสนุน
การตลาดขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องค านึงถึงความต่าง (Differentiation) จาก
ภาพลักษณ์ของคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 
  อนึ่ งภาพลักษณ์ขององค์กรที่สังคมต้องการในความเห็นของ ดร .อ านวย วีรวรรณ 
นักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์การท างานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
  1) เป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าทันโลก 
  2) มีบริการและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
  3) มีระบบการบริหาร และจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท าคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่
ส่วนรวม 
  4) ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือ 
  5) มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง 
  ในการก าหนดภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดที่พึงประสงค์นั้น อาจเริ่มจากการวิเคราะห์
ภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน โดยอาศัยกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ส่วน 
คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ส าหรับองค์กรภาคธุรกิจโดยทั่วไป สามารถก าหนดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์โดยอาศัย
ส่วนประสมทางการตลาด รวมไปถึงมิติอ่ืน ๆ ทั้งด้านการบริการและองค์กร มาเป็นแนวทาง ดังนี้ 
  1) ภาพลักษณ์ทางด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สินค้ามีความน่าเชื่อถือ สินค้ามีความหลากหลาย โดดเด่น และทันสมัย สินค้ามีการน าเทคโนโลยี ที
ทันสมัยเข้ามาในการผลิต เป็นต้น 
  2) ภาพลักษณ์ทางด้านราคา ซึ่งเป็นอันดับแรกที่ผู้บริโภคจะเลือกพิจารณา จะต้องมีการตั้ง
ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม แต่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงส าหรับตลาดสินค้าบางประเภทนั้น 
เป้าหมายของภาพลักษณ์ทางด้านราคาอาจะจะต้องปรับตัวสู่อีกมิติหนึ่ง นั้นคือจะต้องมีราคาที่
ย่อมเยา 
  3) ภาพลักษณ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มักจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของสถานที่จัด
จ าหน่าย และระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโดยสะดวก เช่น ตัวแทนจ าหน่าย การครอบคลุม 
พ้ืนที่จัดจ าหน่ายที่กว้างขวางและท่ัวถึง เป็นต้น 
  4) ภาพลักษณ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาด อาจจ าแนกออกเป็นย่อย ๆ คือ 
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   4.4) ภาพลักษณ์กิจกรรมการสื่อสารการตลาด เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์มี
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรสนิยมที่ดี นอกจากนี้ในแง่ของข่าวสารจะต้องมีความเป็นเอกภาพ 
จริงใจ 
   4.5) ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่ของรูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย ว่ามีความทันสมัย
และ เหมาะสมกับราคาสินค้า เช่น การจัดวางสินค้า ใบปลิวแผ่นพับ การใช้พรีเซ็นเตอร์ในการ
น าเสนอสินค้า เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ความประทับใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
บางครั้งไม่ได้เกิดจากเพียงจุดแข็งด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังขึ้นอยู่กับ
ส่วนที่เป็นมูลค่าเพ่ิม (Value Added) อีกด้วย คือ 
  1) ภาพลักษณ์ทางด้านการบริการ ประสิทธิภาพของการบริการจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ
ส าคัญสองส่วน คือ พนักงานที่ให้บริการและระบบการให้บริการ ธุรกิจจะต้องพัฒนาทั้งระบบบริการ
ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้องแม่นย า พร้อม ๆ กับการพัฒนาตัวของพนักงานที่ให้บริการ         
ให้มีความเชียวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านบริการได้อย่างเต็มที 
  2) ภาพลักษณ์ทางด้านองค์กร ถือ เป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว หรือเป็นอัตลักษณ์ (Identity) 
ของแต่ละธุรกิจ โดยยึดแนวคิดการเป็นองค์การที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) เช่น 
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและคุณธรรมของเจ้าของธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน 
ความมั่นคงและความก้าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิทยาการของธุรกิจ 
ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพในการท างาน และมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงาน ความมี
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม การท าคุณประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมในด้านต่าง ๆ 
  องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร 
  นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยองค์ประกอบ 10 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เช่น การที่องค์การ
สะท้อน ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การคืนก าไรให้กับสังคม และมีส่วนร่วมกับสังคมในการ  
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การที่องค์การให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียง และท ากิจกรรมที่  สร้างสรรค์
ต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในชุมชน 
  2) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ (Business Practice) เช่น มีการด าเนินงานในองค์การ 
โดยอาศัย หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 
และผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจ 
  3) ด้านพนักงาน (Employees) เช่น พนักงานต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลภายในองค์การและภายนอกองค์การ ต้องเป็นพนักงานแบบมืออาชีพ  มีความ
เต็มใจในการให้บริการ 
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  4) ด้านสินค้าและบริการ (Product and Services) เช่น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และบริการที่ดีคุ้มค่ากับที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปกับสินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือทั้งสินค้าและบริการ
ให้ความไว้วางใจได้ 
  5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) เช่น มีการใช้เครื่องมือ
ในการ สื่อสารทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้า และใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับ 
ลูกค้าเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์การ 
  6) ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Distribution) เช่น การที่องค์การต้องมีการใช้ช่องทาง
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ การมีช่องทางที่ดีจะท าให้เข้าถึงลูกค้า ชุมชนและสังคมได้อย่างทั่วถึง 
  7) ด้านผู้บริหาร (Executives) เช่น ต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นที่ยอมรับ
ของสาธารณชนมีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีจิตสาธารณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี
ต่อชุมชนและสังคม มีภาพลักษณ์ของการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
  8) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Working Environment) เช่น การมีสถานที่ที่เอ้ืออ านวย
ต่อผู้ที่มาติดต่อในองค์การ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการท างาน และการให้บริการลูกค้ามีความ ทันสมัย
ของอาคารและสถานที่ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ที่มาติดต่อด้วยในธุรกิจ 
  9) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน (Artifacts) เช่น การที่ธุรกิจมีเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ที่ทันสมัยอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้ามาใช้ในการท างานรวมทั้งให้บริการกับลูกค้า 
  10) ด้านราคาสินค้า (Price) เช่น การน าเสนอราคาที่ยุติธรรมกับลูกค้าเป็นราคาที่ไม่เอารัด 
เอาเปรียบลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์องค์กร 
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(Working Environment) 

ด้านพนักงาน 
(Employees) 

ด้านสินค้าและบริการ 
(Product and Service) 

ด้านการสื่อสารทางการตลาด 
(Marketing Communication) 

 

ด้านผู้บริหาร 
(Executives) 

ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
(Distribution) 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
  คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่า วิธีการที่ผู้บริโภคทท าการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัย
ภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งสะท้อนถึงความ
ต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้ น 
ปัจจัยภายในของผู้บริโภคยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  1) ความเสี่ยงจากการตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง ความไม่แน่นอนเมื่ อผู้บริโภคต้อง
เผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เมื่อตัดสินใจซื้อไปแล้ว โดยมีประเภทของความเสี่ยง ดังนี้ 
   1.1) ความเสี่ยงในด้านคุณสมบัติของสินค้า 
   1.2) ความเสี่ยงในด้านกายภาพของสินค้าเอง และการใช้สินค้านั้น 
   1.3) ความเสี่ยงในด้านความคุ้มค่ากับเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเป็นราคาสินค้า 
   1.4) ความเสี่ยงในด้านสังคม 
   15) ความเสี่ยงในด้านจิตใจ 
   1.6) ความเสี่ยงในด้านระยะเวลาในการใช้งานสินค้า 
    ความเสี่ยงเหล่านี้ จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและบริการ รวมถึง
วิธีการซื้อด้วยอย่างไรก็ตามผู้บริโภคเองก็มีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสียงเหล่านี้ ได้แก่ 
    (1) เสาะหาข้อมูล ท าได้โดยการพูดคุยกับเพ่ือน ครอบครัว หรือผู้ที่สามารถ
แนะน า พนักงานขาย หรือจากสื่อต่าง ๆ เพราะยิ่งผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการมาก
เพียงใด การคาดการณ์เกี่ยวกับสินค้าก็จะท าได้ดียิ่งขึ้น ความเสี่ยงก็จะลดลง 
    (2) การใช้สินค้าเดิมท่ีเคยใช้แล้วพอใจ 
    (3) เมื่อผู้บริโภค ไม่เคยมีประสบการณ์กับตัวสินค้า ก็มักจะไว้ใจสินค้าที่ตนรู้จัก
และมีชื่อเสียง เพราะฉนั้นนักการตลาดจึงให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า
ของตน 
    (4) ถ้าผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าเลย เขามักจะไว้ใจกับการคัดเลือก
สินค้าจากร้านค้าที่มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเช่นกัน 
    (5) เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องซื้อ ผู้บริโภคมักเชื่อว่าต้องซื้อสินค้ายี่ห้อที่มีราคา
สูงเพราะความคาดหวังที่ว่าสินค้าท่ีราคาแพงน่าจะมีคุณภาพดีกว่า 
    (6) การหาหลักประกันอื่น ๆ เช่น การคืนเงินเมือสินค้าไม่พอใจ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้รับประกันคุณภาพ และการให้ผู้บริโภค
สามารถทดลองใช้สินค้าหรือบริการนั้นก่อน 
  2) ผู้บริโภคมักจะพิจารณาสินค้าเพียง 3-5 ยี่ห้อในแต่ละประเภทเท่านั้น โดยการพิจารณา
เพ่ือซื้อสินค้านั้นมักเป็นสินค้าที่คุ้นเคย จ าได้ และยอมรับได้ นอกจากนั้น กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับของการตัดสินใจซื้อ (Level of Consumer Decision Making) คือ 
   2.1) ระดับการตัดสินใจซื้อสูง อยู่ในกรณีท่ีผู้บริโภคต้องการข้อมูลจ านวนมากเพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือสินค้า 
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   2.2) ระดับการตัดสินใจที่ผู้บริโภครู้จักสินค้าและยี่ห้อต่าง ๆ อยู่บ้างแต่ก็ยังต้องการ
ข้อมูลเพิ่ลเติม 
   2.3) ระดับการตัดสินใจในกรณีที่ผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์ จากการใช้สินค้าหรือ
บริการประเภทนั้นอยู่แล้ว แต่ต้องการข้อมูลเพื่อทบทวนสิ่งตนรู้ และย้ าการตัดสินใจว่าไม่ผิดพลาด 
  มร.ฟราสเชสโก โมราเซ ผู้น าของศูนย์วิจัย Future Concept Lab ซึ่งถือว่าเป็นกูรูที่โด่งดัง
ที่สุดด้านออกแบบของโลกได้บรรยายในหัวข้อ “Consumption and Behavior: Design and 
Fashion” สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การท าการตลาด เพ่ือสร้างแนวโน้มการบริโภคของตลาดได้ 
  ประเด็นที่ “ฟราสเชสโก โมราเซ” ได้พูดถึง แนวโน้มใหม่การตลาด 6 ประการ ที่แยกย่อย
ตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ซึ่งน่าสนใจมาก และมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การบริโภคเพ่ือสร้างความมีส่ วนร่วมกับสั งคม (Convivial Shared Consumption)     
เป็นลักษณะการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการใช้สินค้า หรือบริการด้วยเหตุผลต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งนักการตลาดจะต้องออกแบบสินค้า หรือบริการช่วยให้
ลูกค้าสามารถปรับสมดุลระหว่างการเลือกสินค้าเพ่ือเข้าสังคม และสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองให้
ได้อย่างลงตัว 
  2) การบริโภคจากความแตกต่างของประเภทสินค้าจากกระบวนการผลิต (ArcheTypical 
Consumption) ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการที่จะเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของสินค้า ซึ่งจุดเด่นของ
การสื่อจ าเป็นต้องสื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิต ซึ่งแต่ละท้องที่จะมีความแตกต่างกัน โดยใช้ “ความ
แตกต่าง” เป็นจุดขายเป็นแนวคิดส าคัญในกรณีที่ต้องการท าสินค้าให้เป็นแบรนด์ระดับโลก สามารถ
เข้าถึงระดับท้องถิ่น 
  3) การบริโภคเพ่ือได้รับสิ่งที่ดีกว่า หรืออยู่ในสภาพการที่ปลอดภัยผ่านสินค้า (Transitive 
Consumption) เป็นการใช้สินค้าจากเหตุผลที่ต้องการทดแทนสิ่งที่ขาดไป ถึงแม้ว่าสินค้าที่ซื้อเป็น
สินค้าธรรมดาก็ตาม อย่างเช่น การซื้อตุ๊กตา “คิตตี”้ หรือ “เทดดีแบลร์” เพ่ือติดกระเป๋า เป็นต้น 
  4) การบริโภคแบบย้อนร าลึกความสุขครั้งอดีต (Consumption of the Vital Memory)    
ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ในการท าการตลาดที่ดึงเอาความทรงจ าในอดีตมาผสมผสานกับความ         
เป็นปัจจุบัน (Contemporary) โดยให้ประวัติความเป็นมาของสินค้าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจ         
และความภักดีเป็นจุดขาย ตัวอย่างเช่น ความส าเร็จของ รถเต่า ของโฟล์คสวาเกน ฯลฯ 
  5) การบริโภคตามช่วงเวลา (Consumption for Occasion) ในปัจจุบันการมองตลาด
จากไลฟ์สไตล์จะไม่เพียงพอต่อการท าตลาด เพราะลูกค้ามีความพิถีพิถันมากขึ้น การมองจากไลฟ์
สไตล์เป็นการมองในภาพกว้างเกินไป จะต้องแยกย่อยไปตามวาระและโอกาสของการใช้สินค้า เพ่ือ
สร้าง “พฤติกรรมใหม่-สร้างแนวโน้มใหม่” ตัวอย่างความส าเร็จคือ บล็อกบลาสเตอร์ ที่ไม่ได้มองเพียง
ว่าเป็นร้านเช่า-ซื้อ วิดีโอ แต่มองว่าโอกาสของลูกค้ากับกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ การรับประทานอาหาร 
ดังนั้น หากมีกิจกรรมนี้เสริมจะเป็นตัวสร้างโอกาสและเทรนด์ใหม่ ๆ 
  6) การบริโภคจากความต้องการสบายและมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย ที่อยู่อาศัย บรรยากาศ 
ช่วงเวลา (DecontrAtive Consumption) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส าคัญที่ท าให้ สปา ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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  “โมราเซ” สรุปทิ้งท้ายไว้ว่าแนวโน้มทั้ง 6 ประการนี้จะเป็นพ้ืนฐาน และส่วนผสมทางการ
ตลาดที่แต่ละองค์กรสามารถน าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง “จุดขาย” และ “แนวโน้ม
ใหม”่ ได้ 
  นอกจากนี้ยังแถมท้ายไว้ด้วยว่า กลยุทธ์ 4P ล้าสมัยไปแล้ว ต้องเปลี่ยนไปให้ความส าคัญ
กับ 4P ตัวใหม่คือ คน (People) สถานที่ (Place) การวางแผน (Plan) และโครงการด้านการตลาด
ใหม่ ๆ (Project) เพ่ือให้ความส าคัญกับการ “คิดใหม่ท าใหม”่ ส าหรับแนวโน้มใหม่การตลาดมากขึ้น 
  แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
  กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ (Buying Decision Process) คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ผู้บริโภคต้องผ่านหรือพิจารณาหรือลงมือกระท าอย่างเป็นล าดับและด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทั้งเกิด
การตัดสินใจ และลงมือซื้อสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
  
  
   
 
 
 
ภาพที่ 2.8 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: Kotler & Armstrong (2002) 
 
  1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเมือบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขามีอยู่กับสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเกิดสิ่ง
จาก (1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Inter Stimuli) เช่น ความหิว กระหาย (2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External 
Stimuli) ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เช่นการเห็นโฆษราสินค้าทาง
โทรทัศน์แล้วอยากได้เป็นเจ้าของ 
  2) การค้นหาข้อมูลและทางเลือก (Information Search) เป็นขั้นตอนต่อมา คือ ผู้บริโภค
จะตระหนักถึงความต้องการแล้วและจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า 
  3) การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลและทางเลือก (Evaluations of Alternatives) เมื่อ
บุคคลรับรู้ถึงปัญหาความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธีการท าให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง 
โดยวิธีการที่ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
   3.1) จากตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด 
   3.2) ศูนย์การค้า 
   3.3) แหล่งชุมชน สาธารณะ เช่น สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 
   3.4) แหล่งประสบการณ์ เช่น การควบคุม การตรวจสอบ 
   3.5) แหล่งทดลอง เช่น หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ ศูนย์วิจัย 
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  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินทางเลือกแต่ละ
ทางเลือกหลักจากที่ได้ค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือก ซึ่งเป็นเหตุผลที่มองเห็น 
เช่น ราคา ความคุ้มครอง และการบริการหลังการขาย ผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกให้เกิดความพอใจ
สูงสุด 
  1) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การซื้อคุณค่า (Buying Value) หลังจาการประเมิน 
ผลผลิตภัณฑ์แล้วที่เป็นทางเลือก ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด โดยผ่าน
กระบวนการการตัดสินใจย่อย 5 ประการ 
   1.1) การตัดสินใจในตราสินค้า (Brand Decision) 
   1.2) การตัดสินใจเลือกผู้ขาย (Vender Decision) 
   1.3) การตัดสินใจด้านปริมาณ (Quantity Decision) 
   1.4) การตัดสินใจด้านเวลา (Timing Decision) 
   1.5) การตัดสินใจด้านการช าระเงิน (Payment-Method Decision) 
  2) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) คุณค่าจากการบริโภคหรือการ
ใช้ (Value in Consumption or use) หลังจากที่ได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการไปแล้ว 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบหรือคุณค่าที่ได้รับจริง จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง         
ถ้าผลิตภัณฑ์จริงต่ ากว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะเสียความรู้สึกกับสินค้า หรืออาจเปลี่ยนใจไปซื้อของ
คู่แข่งขันก็เป็นไปได้ 
 
2.6 ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  
  มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ  ที่ DNA หรือสาร
พันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่า
ปกติ ดังนั้น จึงอาจท าให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ท าให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อ
นั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ใน
อวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น 
  2.6.1 อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็ง 
   1) ไม่มีอาการใดเลยในช่วงแรกขณะที่ร่างกายมีเซลล์มะเร็งเป็นจ านวนน้อย  
   2) มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาณอันตราย 8 ประการ ที่เป็นสัญญาณเตือน 
ว่าควรไปพบแพทย์ เพ่ือการตรวจค้นหาโรคมะเร็ง หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ท าให้มีสัญญาณ เหล่านี้      
เพ่ือการรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ที่ถูกต้องก่อนที่จะกลายเป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะ
ลุกลาม  
   3) มีอาการป่วยของโรคทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ร่างกายทรุด
โทรม ไม่สดชื่น และไม่แจ่มใส  
   4) มีอาการที่บ่งบอกว่า มะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม หรือเป็นมาก ขึ้นอยู่กับว่าเป็น
มะเร็ง ชนิดใดและมีการกระจายของโรคอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายที่ส าคัญที่สุดของอาการในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ อาการเจ็บปวด ที่แสน ทุกข์ทรมาน  



43 

  2.6.2 สัญญาณอันตราย 8 ประการที่ทุกคนควรจะจ าไว้เพื่อสุขภาพที่ดี ได้แก่  
   1) มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็น
สีด า หรือปัสสาวะเป็นเลือด  
   2) กลืนอาหารล าบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็นเวลานาน  
   3) มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง  
   4) มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น  
   5) แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย  
   6) มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย  
   7) มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
   8) หูอื้อหรือมีเลือดก าเดาไหล  
  2.6.3 การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก 
   เป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปในผู้ที่มีอาการปกติ เพ่ือค้นหาความผิดปกติของร่างกาย 
ซึ่ง อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ทั้งนี้เพ่ือหวังผลในการรักษา เนื่องจากโรคมะเร็ง
สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบในระยะเริ่มแรก หรือยิ่งพบโรคได้ เร็วเพียงใด ชีวิตก็ปลอดภัย
มากขึ้นเพียงนั้น การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก มีหลักการ ดังนี้  
   1) การสอบถามประวัติโดยละเอียด มีความส าคัญเนื่องจาก อาจเป็นแนวทางเบื้องต้น          
ที่ช่วยในการวินิจฉัยได้ เช่น 
    1.1) ประวัติครอบครัว มะเร็งส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคที่สืบเนื่องโดยตรงเกี่ยวกับ 
พันธุกรรม แต่มีมะเร็งบางอวัยวะมี ความโน้มเอียงที่จะเกิดในพ่ีน้องครอบครัวเดียวกัน เช่น มะเร็งตา
บางชนิด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นต้น 
    1.2) ประวัติสิ่งแวดล้อม มีข้อสังเกตว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างเป็นเหตุส่งเสริมให้
เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจเป็น
โรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาวมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน  
    1.3) ประวัติส่วนตัว อุปนิสัยและพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคลก็อาจเป็น 
เหตุสนับสนุนให้เกิดโรคมะเร็งบางอย่าง เช่น  
     (1) ผู้ที่สูบบุรี่มาก ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด 
มากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  
     (2) ผู้ที่มีประวัติการร่วมเพศตั้งแต่อายุน้อย มีประวัติส าส่อนทางเพศ มีบุตร
มากจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่า ผู้ที่ไม่เคยแต่งงาน  
     (3) ท้องอืด เบื่ออาหาร ผอมลงมาก  
     (4) เสียงแหบอยู่เรื่อย ๆ ไอเรื้อรัง  
     (5) หูด หรือปานที่โตขึ้นผิดปกติ  
     (6) การเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดไปจากปกติ  
    1.4) ประวัติเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ต่าง ๆ  
     (1) เป็นตุ่ม ก้อน แผล ที่เต้านม ผิวหนัง ริมฝีปาก กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้น 
     (2) ตกขาวมาก หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ  
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     (3) เป็นแผลเรื้อรังไม่รู้จักหาย 
   2) การตรวจร่างกายโดยละเอียด ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ แต่ในทางปฏิบัติ แพทย์
ไม่สามารถจะตรวจร่างกายได้ ทุกอวัยวะ ทุกระบบโดยครบถ้วน จึงมีหลักเกณฑ์ว่า ในการตรวจ
ร่างกายทั่วไปเพ่ือตรวจ หามะเร็งระยะเริ่มแรกนั้น ควรตรวจอวัยวะต่าง ๆ เท่าที่สามารถจะตรวจได้ 
ดังนี้     
    2.1) ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วน 
    2.2) ศีรษะและคอ   
    2.3) ทรวงอกและเต้านม  
    2.4) ท้อง 
    2.5) อวัยวะเพศ  
    2.6) ทวารหนักและล าไส้ใหญ่ส่วนล่าง 
   3) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจอื่น ๆ  
    3.1) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ช่วยในการตรวจค้นหา การวินิจฉัย การรักษา 
รวมทั้งการติดตามผลการรักษา โรคมะเร็งด้วย ได้แก่ การตรวจเม็ดเลือด  การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ  
และการตรวจเลือดทางชีวเคมี  
    3.2) การตรวจเอ็กซเรย์ มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งบางชนิด 
ซ่ึงมีวิธีการหลายอย่าง เช่น  
     (1) การเอ็กซเรย์ปอด เป็นวิธีการพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในการตรวจสุขภาพ 
     (2) การเอ็กซเรย์ทางเดินอาหาร ท าในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดิน
อาหาร 
     (3) การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม เป็นการตรวจลักษณะความผิดปกติที่เต้านม 
    3.3) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หลักส าคัญในการตรวจคือ ให้ผู้ป่วยกลืน 
ฉีดสารกัมมันตภาพรังสีบางชนิด สารดังกล่าวจะไปรวมที่อวัยวะบางส่วน แล้วถ่ายภาพตรวจการ
กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีนั้น ๆ เช่น การตรวจเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ สมอง ตับ กระดูก 
เป็นต้น  
    3.4) การตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษ  เพ่ือดูลักษณะเยื่อบุภายในของอวัยวะ
บางอย่าง เช่น หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้ เป็นต้น  
    3.5) การตรวจทางเซลล์วิทยา และพยาธิวิทยา การตรวจทางเซลล์วิทยา          
เป็นวิธีการตรวจหา มะเร็งระยะเริ่มแรกของอวัยวะต่าง ๆ เช่น    
     (1) การขูดเซลล์จากเยื่อบุอวัยวะบางอย่างให้หลุดออกมา เช่น ปากมดลูก 
เยื่อบุช่องปาก เป็นต้น  
     (2) เก็บเซลล์จากแหล่งที่มีเซลล์หลุดมาขังอยู่ เช่น ในช่องคลอด ในเสมหะ  
    3.6) การตรวจเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยา  เป็นการตรวจที่ส าคัญที่สุดในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยการตัด เนื้อเยื่อจากบริเวณที่สงสัย ส่งตรวจละเอียดโดยกล้องจุลทรรศน์ อนึ่ง
โรคมะเร็งอาจเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ กัน มะเร็งบางอวัยวะอาจตรวจวินิจฉัยได้ง่าย บางอวัยวะตรวจได้ยาก



45 

แต่มีข้อสังเกตว่า มะเร็งที่พบได้บ่อย ๆ ในประเทศของเรา เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ช่องปาก เป็นโรคที่ตรวจวินิจฉัยได้ไม่ยาก ถ้าสนใจตรวจสุขภาพเป็นประจ า  
  2.6.4 ประโยชน์ของการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก  
   การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกนั้นมีประโยชน์  เพราะมะเร็งระยะเริ่มต้น        
การรักษา ได้ผลดีมาก และเป็นการป้องกัน มิให้ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งจะเป็น อันตราย
แก่ชีวิตได้ 
  2.6.5 สาเหตุและปัจจัย เสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ   
   1) เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือ ภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อกันว่ามะเร็ง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากสาเหตุ ได้แก่   
    1.1) สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น สารพิษจาก เชื้อราที่มี
ชื่อ อัลฟาทอกซิน (Alfatoxin) สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปิ้ง ย่าง พวกไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) 
สารเคมีที่ใช้ในขบวนการถนอมอาหาร ชื่อไนโตรซามิน (Nitosamine) สีผสมอาหารที่มาจากสีย้อมผ้า  
    1.2) รังสีเอ็กซเรย์ อุลตราไวโอเลตจากแสงแดด  
    1.3) เชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา  
    1.4) การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ  
    1.5) จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น   
   2) เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย ซึ่งมีเป็นส่วนน้อย เช่น เด็กที่มีความพิการ 
มาแต่ก าเนิดมีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น การมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะทุพ
โภชนาการ เช่น การขาดไวตามินบางชนิด เช่น ไวตามินเอ ซี เป็นต้น จะเห็นว่า มะเร็งส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มะเร็งก็น่าจะเป็นโรคที่สามารถ ป้องกัน ได้เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อ
อ่ืนๆ ถ้าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง และสารช่วยหรือให้เกิด มะเร็งที่มีอยู่ในสิ่งแวด ล้อม
แล้ว พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเหล่านั้น เช่น งดสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงจากบริเวณ ที่มีควัน
บุหรี่ เป็นต้น ส าหรับสาเหตุภายในร่างกายนั้นการป้องกันคงไม่ได้ผลแต่ท าให้  ทราบว่า ตนเองจัดอยู่
ในกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งสูงหรือมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ดังนั้นก็ควรไปพบแพทย์เพ่ือขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับความรู้เรื่องมะเร็งต่อไป กรณีที่เป็น มะเร็ง ได้ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะมีการ
ตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดี   
    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค มะเร็ง ที่ ส าคัญ มี 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อน ในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น 
รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทุพโภชนา เป็นต้น 
  2.6.6 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง มีดังนี ้
   1) ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของระบบหายใจ ได้แก่ ปอด           
และกล่องเสียง เป็นต้น 
   2) ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ า จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ตับ ถ้าทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด 
จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ช่องปากและในล าคอด้วย 
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   3) ผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มี 
สารพิษ ชื่อ อัลฟาทอกซิล ที่พบจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารเช่น ถั่วลิสงป่น เป็นต้น หากรับประทาน
ประจ าจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และหากได้รับทั้ง 2 อย่าง โอกาส จะเป็นมะเร็งตับมากขึ้น 
   4) ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ า จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เต้านม 
ล าไส้ใหญ่ เยื่อบุมดลูก และต่อมลูกหมาก 
   5) ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และรับประทานอาหารที่ใส่ดิน ประสิวเป็นประจ า             
จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ าดีในตับ 
   6) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อ         
ไวรัส เอดส์จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือด เป็นต้น 
   7) ผู้ที่รับประทานอาหารเค็ม จัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและส่วนไหม้เกรียม 
ของอาหารเป็นประจ าจะเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะ อาหารและล าไส้ใหญ่ 
   8) ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว อาทิ มะเร็งของจอตา มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ 
และมะเร็งล าไส้ใหญ่ชนิดที่ เป็นติ่งเนื้อ เป็นต้น 
   9) ผู้ที่ตากแดดจัดเป็นประจ าจะได้รับอันตรายจากแสงแดดที่มีปริมาณของแสง         
อุลตราไวโอเลต จ านวนมาก มีผลท าให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้  
   ปัจจุบันนี้ แพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ หรืออย่างน้อยก็ ท าให้ 
ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตการอยู่รอดที่ยาวนานเท่ากับบุคคลปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิด
ของมะเร็ง ระยะของมะเร็งที่พบ เพราะมะเร็งระยะ เริ่มแรกย่อมมีการตอบสนอง ต่อการรักษาหรือมี
โอกาสหายมากกว่าระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย มะเร็งต่าง ๆ ที่สามารถรักษาให้หายได้ในปัจจุบันนี้         
ที่ส าคัญเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมป์โฟ ไซติค ลิวคีเมีย มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด
ฮอร์ดกิ้น มะเร็งไตในเด็กชนิด วิมส์ ทูเมอร์ มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งกระดูก ชนิดอ๊อสติโอเจนนิค           
ซาร์โคม่า มะเร็งรังไข่ชนิดเนื้อเยื่อบุผิว มะเร็งผิวหนังบางชนิดเช่น Basal Cell Carcinoma, มะเร็ง
เต้านม, มะเร็งปอดชนิด Small Cell มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งชนิดเนื้อเยื่อ Germ Cell  
  2.6.7 มะเร็งที่พบบ่อย 
   1) มะเร็งของโพรงปากและริมฝีปาก พบบ่อยในคนอายุ 45-75 ปี และพบในเพศ
ชายเท่า ๆ กับเพศหญิง  
   2) มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้พบบ่อยในคนอายุ 45-65 ปี พบใน
เพศชาย 53% และเพศหญิง 47%   
   3) มะเร็งปากมดลูกและมดลูก พบในเพศหญิงอายุ 40-65 ปี   
   4) มะเร็งผิวหนัง พบในคนอายุ 45-70 ปี 
   5) มะเร็งกล่องเสียง พบในคนอายุ 50-65 ปี 
   6) มะเร็งเต้านม พบในคนอายุ 35-65 ปี   
   7) มะเร็งปอด พบในคนอายุ 40-69 ปี   
   8) มะเร็งตับ พบในคนอายุ 30-60 ปี   
   สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร : จ านวนและอัตราตายต่อ
ประชากร 100,000 คน จ าแนกตามสาเหตุที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2537-2559  
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ตารางท่ี 2.2 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากร 
 

สาเหตุการเสียชีวิต 
อัตรา (ราย/ประชากรแสนคน) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 95.2 98.5 104.8 107.9 113.7 119.3 
อุบัติเหตุและการตายเป็นพิษ 52.8 51.6 50.2 49 22.3 23.8 
หัวใจ (รูห์มาติด หัวใจขาดเลือด 
โรคหัวใจอ่ืน ๆ) 

31.4 32.9 38.1 38.5 29.9 32.3 

ปอดอักเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด 26.3 23.7 33.5 40.2 42.1 43.8 
โรคหลอดเลือดในสมอง 30 31.7 35.9 38.7 43.3 48.7 
เบาหวาน 11.9 12.1 15 17.5 19.4 22.3 
การฆ่าตัวตายส าเร็จ 5.9 6.2 6.1 10.2 6.5 5.2 
ความดันโลหิตสูง 5.7 5.7 8 11 12.1 12.2 
โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เนื่องจากไวรัส) 

5.9 6.3 8.8 8.8 8.4 7.6 

 
 
2.7 ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยโรคมะเร็ง และประกันภัยโรคร้ายแรง 
  การประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นการประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัย ตกลงที่จะจ่ายผล     
ประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าป่วยเป็น
โรคมะเร็ง ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันภัยจ่ายนั้นจะเป็นลักษณะ “เงินก้อน” ซึ่งผู้เอาประกันภัย
จะสามารถ น าไปใช้เพ่ือเป็นการรักษาโรคหรือใช้เพ่ือการด ารงชีพหรือใช้เป็นหลักประกันให้แก่
ทายาทก็ได้ตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล (ประกันวินาศภัยไทย มีการรับประกันภัยโรคมะเร็ง 
เป็นประกันภัยหลัก เพ่ือคุ้มครองโรคมะเร็งเพียงโรคเดียวตามมาตราฐานกรมธรรม์ประกันภัย
โรคมะเร็ง ซึ่งได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)) 
  ข้อยกเว้น การประกันภัยโรคมะเร็งนี้จะไม่คุ้มครอง  
  1) โรคมะเร็งผิวหนัง 
  2) โรคมะเร็ง หรือเนื้องอก ซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากโรคเอดส์ หรืออาการของภูมิ คุ้ม
กันบกพร่องใด ๆ 
  3) เซลส์มะเร็งที่มีลักษณะไม่แพร่กระจาย 
  4) โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนการท าประกันภัย 
  ข้อก าหนด การประกันภัยดังกล่าวนี้มีข้อก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคมะเร็งนั้น จะต้องเกิดขึ้นภายหลังจาก ที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกมีผลบังคับมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า 90 วัน เบี้ยประกันภัย และการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอา
ประกันภัยเป็นส าคัญ ซึ่งผ็เอาประกันภัยที่มีอายุสูงกว่า จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงกว่า เนื่องจาก
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โอกาสในการเกิดโรคมะเร็งในผู้ที่มีอายุมากจะสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ในปัจจุบันการขายประกันภัย
โรคมะเร็งจะมี การขายใน 2 ช่องทาง คือ 
  1) การขายโดยตรงจากบริษัทประกันภัย 
  2) การขายโดยผ่านบัตรเครดิต 
  การขายประกันภัยใน 2 ช่องทางดังกล่าวมีความแตกต่างกันในเรื่องของเบี้ย ประกันภัย 
และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ การขายผ่านบัตรเครดิตโดยทั่วไปมักจะ มีการก าหนด
เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 3 ประการ ได้แก่ เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยในระยะ
ยาวจะต่ ากว่า การช าระเบี้ยประกันภัยสามารถช าระเป็นรายเดือนได้ และมีการก าหนดให้เพ่ิมจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้ เช่น ก าหนดให้จ านวนเงินเอาประกันภัยในปีที่  2 เป็น 150 % ของจ านวนเงิน
เอาประกันภัยปีแรกและ จ านวนเงินเอาประกันภัยในปีที่3 เป็นต้นไป เป็น 200 % ของปีแรก (ทั้งนี้
เบี้ยประกันภัยจะไม่มีการเพ่ิมข้ึนตามจ านวนเงินเอาประกันภัย) 
  ข้อแนะน าเพ่ิมเติมส าหรับผู้เอาประกันภัย การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งนั้น ผู้เอาประกันภัย
ควรต้องมีการสอบถามราคาหรือเบี้ย ประกันภัย รวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เนื่องจาก
เงื่อนไขผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยของ แต่ละบริษัทประกันภัยจะมีความแตกต่างกัน  ปัจจุบันมี
บริษัทประกันภัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็งอยู่หลายบริษัท และสามารถเลือก
ซื้อได้ผ่านช่องทางจ าหน่ายต่าง ๆ หลายช่องทาง เช่น กรุงเทพประกันภัย ไทยประกันภัย เมืองไทย
ประกันภัย ธนชาติประกันภัย ทิพยประกันภัย บูพา เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ซิกน่าประกันภัย เทเวศ
ประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เป็นต้น 
  ประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า 
เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมองระยะแรกเริ่ม การศัลยกรรม
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้อเสื่อม แผลไฟไหม้รุนแรง การผ่าตัดเปลี่ยนถ่าย      
อวัยวะส าคัญ โคม่า การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียหายทางสมอง การศัลยกรรมหลอดเลือดแดง
ใหญ่อันเนื่องมาจากโรค โรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง โรคอัลไซเมอร์  
และโรคระบบประสาทพาร์กินสัน โดยผู้ท าประกันภัยคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (CI) จะได้รับเงินชดเชย  
ตามจ านวนเงินเอาประกันภัยตามจ านวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  บริษัทและทุกแบบแผนการประกันภัยยกเว้นการประกันบ านาญ ส่วนใหญ่เคลมว่าไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพก่อนท าก็สามารถคุ้มครองโรคร้ายได้ 18 โรคตามรายการ แต่ประกันสุขภาพเกือบจะทุก
บริษัทก่อนสมัครจะต้องตอบค าถามสุขภาพเสียก่อน โดยค าถามส่วนใหญ่ถามเพ่ือเช็คประวัติเจ็บป่วย
ของผู้ซื้อประกัน เช่น ถ้าเคยมีประวัติเป็นมะเร็ง แต่รักษาหายแล้ว ประกันอาจปฏิเสธไม่รับท าประกัน 
เพราะถ้าเราตั้งใจปกปิดข้อมูลโดยแจ้งว่าไม่เคยเป็น หากมีอาการเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาซ้ าอีก ถ้าบริษัท
ประกันสอบเช็คประวัติกับทางโรงพยาบาล แล้วพบว่าผิดจริง บริษัทอาจยุติการประกันภัยได้ 
  ดังนั้น ก่อนอ่ืนต้องทราบสถานะของผู้ท าประกันว่าสามารถท าประกันได้หรือไม่ เมื่อศึกษา
เงื่อนไขแต่ละกรมธรรม์แล้วก็ควรเข้าใจโรคร้ายที่กรมธรรม์ระบุไว้ด้วย ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจ
ยากเพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ แต่ก็ควรจะเข้าใจบ้างเ พ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเอง และ
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ถึงแม้ว่าโรคร้ายต่าง ๆ จะระบุโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา แต่การรู้จักกับโรคย่อมช่วยให้เราห่างจากโรค
ได้การประกันคือส่วนของประกัน แต่คงไม่มีใครอยากได้เงินประกันจากการเป็นโรคร้ายเหล่านี้แน่นอน 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
    ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างความไว้วางใจของ
ลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลรวม (Total Effect) เกิดจาก
การจัดความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ความพึงพอใจ การยอมรับตัวแทนประกันชีวิต การยอมรับบริษัท
ประกันชีวิต และการบริการหลังการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามล าดับ สรุปได้ว่า แนวทางการ
สร้างความไว้วางใจของลูกค้าในธุระกิจประกันชีวิต ต้องเน้นในด้านความโปร่งใส่ ชัดเจน ปฏิบัติตาม
สัญญาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข พัฒนาตัวแทนให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี และมีความซื่อสัตย์
ต่อลูกค้า การใช้กลยุทธสร้างความพึงพอใจให้เกิดบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ และต้องมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
   วราพร วิไลเลิศ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่พิจารณาจาก
การมีโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศมากท่ีสุด ค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองเหมาะสม มีสาขา
ครอบคลุม พนักงานมีมารยาท พูดจาสุภาพ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ รวมไปจนถึงให้
ความส าคัญกับการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังพิจารณา
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทประกันภัย
สุขภาพที่มีประสบการณ์ มีฐานะมั่นคงทางการเงิน และตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพโดยให้ความส าคัญ 
ในการรับรู้ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับในการท าประกันสุขภาพ 
   ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างาน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ
การระบุเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนในกรมธรรม์มากที่สุด ตามมา
ด้วยด้านราคาเกี่ยวกับการช าระค่าเบี้ยประกันภัยที่ช าระ มีความเหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตโดยตรง ด้านการส่งเสริม
การตลาดเกี่ยวกับมีเอกสารการน าเสนอขายที่ถูกต้องและชัดเจน ด้านบุคลากรเกี่ยวกับพนักงาน
บริการลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจในแผนประกันชีวิต ส าหรับให้บริการหลังการขายมากที่สุด ด้าน
กระบวนการและการให้บริการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็วมากที่สุด และด้าน
ลักษณะทางกายภาย การน าเสนอเกี่ยวกับบริษัทมีฐานะทางการเงินทีดี และมั่นคง ด้านภาพลักษณ์
ของตราสินค้าเกี่ยวกับตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากที่สุด ด้านความภักดีต่อสินค้า 
เกีย่วกับความต้องการกลับมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตซ้ า และด้านความไว้วางใจเกี่ยวกับความรู้สึกว่า
กรมธรรม์ประกันชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด  
   นักวิชาการได้การกล่าวไว้ว้า การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการยกเลิกกรมธรรม์       
ก่อนครบก าหนดสัญญา โดยตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบอัตราส่วนค๊อก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่
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ผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตช่วงประมาณ  5 ปีแรกโดย
ในช่วงประมาณ 1 ปีแรก จะมีการยกเลิกมากกว่าปกติ ส าหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบความน่าจะ
เป็นที่ผู้เอาประกันภัยยังคงถือกรมธรรม์ภายในกลุ่มตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พบว่าตัวแปรภายในกลุ่มที่มีค่าความน่าจะเป็นของการถือกรมธรรม์น้อยที่สุด มีดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีรายได้
มากกว่า 100,000 บาท ในกลุ่มตัวแปรรายได้ปัจจุบัน (ต่อเดือน) ผู้ท ากรมธรรม์ชั่วระยะเวลาในกลุ่ม
ตัวแปรแบบประกันภัย ผู้ท ากรมธรรม์ที่มีทุนประกันภัย 500,000-1,000,000 บาท ในกลุ่มตัวอแปร
ทุนประกันภัย กรมธรรม์ที่จ่ายเบี้ยประกันภัย 6,000-10,000 บาท ในกลุ่มตัวแปรเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัท โดยตรง ในกลุ่มตัวแปรช่องทางการซื้อกรมธรรม์ และตัวแทนใน
กลุ่มตวัแปรบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต และผลการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการ
ยกเลิกรมธรรม์ก่อนครบก าหนดสัญญา คือ อาชีพ เบี้ยประกันภัย และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท าประกันชีวิต 
  จุฑามาศ วาชิตพล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตใน
รูปแบบ BANCCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระบดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ส่วนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ         
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทางด้านความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.04 
  รตน แดงรัตนวงศ์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เนื้อสารของโฆษณาสื่อสิ่ งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความหมายของ “สุขภาพ” ผลการวิจัยศึกษาพบว่า โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุมีกาน าเรื่อง ผลพลอยได้ หรือความสุข ที่ผู้สูงอายุได้รับ
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นการโน้มน้าวใจในโฆษณา โดยการวิจัยเน้นการศึกษา
ทั้งตัวผู้วิจัย ผู้ผลิตสาร และผู้รับสาร ซึ่งทั้ง 3 ส่วนให้ความส าคัญต่อเนื้อสารหรือเนื้อของโฆษณา
เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจด้วยค านิยามของค าว่า “สุขภาพ” ทั้งในประเด็น “ผลพลอยได้ที่มีผู้สูงอายุ
ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ” หรือ “สุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุน าไปสู่
ความสุขในชีวิต” ทั้งนี้ แม้ว่าทั้ง 3 ส่วนจะให้ความส าคัญต่อ “ผลพลอยได้” หรือ “ความสุข” แต่ผล
วิจัยชี้ให้เห็นว่า ในมุมมองผู้ผลิตสาร ให้ความส าคัญต่อการโน้มน้าวใจ โดยใช้ประโยชน์และสรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นลักษณะเด่น หรือข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดให้เกิดความสนใจ 
และทราบว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์อย่างไร ส่วนผู้รับสารอย่างผู้สูงอายุกลับไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่อง
ของประโยชน์และข้อดีของผลิตภัณฑ์ในโฆษณามากนัก 
  อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการท า
ประกันชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า รูปแบบที่ผู้ถือกรรมธรรม์ส่วนใหญ่เลือก คือ รูปแบบสะสมทรัพย์ รองลงมาคือรูปแบบตลอดชีพ
ปัจจัยสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคในการท าประกันชีวิต โดยภาพรวมมีความส าคัญในระบบสูง และ
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการท าประกันชีวิต
ของผู้ถือกรมธรรม์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 
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  เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจ ที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทน 
และผ่านธนาคารพาณิชย์ พบว่า ความรวดเร็วในการซื้อกรมธรรม์ ความสะดวกในการจ่ายเบี้ ย
กรมธรรม์ในการต่ออายุ การแจ้งโปรโมชั่นที่จูงใจลูกค้า และมีของสมนาคุณตามโอกาส พนักงานมีการ
แต่งกายและมารยาทที่ดี และความเอาใจใส่ลูกค้า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ดีกว่า ตัวแทนในทุกประเด็น
ข้างต้น ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทั้งสองช่องทาง
คือ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ขณะที่อายุเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
กรมธรรม์ผ่านธนาคารพาณิชย์ 
  จุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้ใจ และ
แนวโน้มการตัดสินใจ ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี รายได้
เฉลี่ยต่อปี 10,001-20,000 บาท มีการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาด
ทางโทรศัพท์โดยรวม ด้านหน้าที่ ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การเงินอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่ีน่าจะตอบสนอง
ได้ตรงตามที่คาดหวัง และให้ความส าคัญในเรื่องของความคุ้มค่าของเงินที่ต้องเสียไป ซึ่งผู้บริโภคคิดว่า
การต้องการจ่ายเบี้ยประกันทุกเดือนโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลตอบแทนกบับมาหรือไม่นั้นเป็นเรื่อง
ที่เสี่ยงเกินไป นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ 
ซึ่งผู้บริโภคคิดว่าการบอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนที่ไม่รู้จักทราบผ่านทางโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ไม่
ปลอดภัย และรู้สึกว่าก าลังถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ส าหรับความไว้วางใจต่อการประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ด้านประกันชีวิตอยู่ในระดับมาก ส่วนความไว้ วางใจโดยรวม ด้าน
พนักงานขายทางโทรศัพท์ และด้านกระบวนการอยู่ ในระดับปานกลาง แสดงว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องของการมีซื่อเสี่ยง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบริษัทประกันชีวิต มีฐานะ
การเงินมั่นคง มากกว่าเรื่องราวของการที่บริษัทเป็นผู้น าด้านการขายประกันชีวิตผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ รวมถึงผู้บริโภคยังต้องการพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่มีความรู้เป็นอย่างดี และสามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามต้องการของลูกค้าทันท่วงที กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ในอนาคตคาดว่าจะไม่ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ แสดงว่า ผู้บริโภคยังคงไม่ยอมไว้วางใจและ
ยังคิดว่ามีความเสี่ยงสูงในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตผ่านช่องทางการตลาดผ่านทาง
โทรศัพท์ จ าเป็นต้องมีข้อมูลมาเพ่ือเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ 
  สิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ซื้อประกันชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 20,000-30,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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พฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันสุขภาพกับบริษัท 
อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ ระยะเวลาที่ท าประกันภัยคือ 1-5 ปี ด้านจ านวนเงิน           
(เบี้ยประกันภัย) ที่ท ากับบริษัทประกันภัยมีจ านวน 10,001-20,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อ
ประกันสุขภาพรายเดี่ยวมากท่ีสุด ความคุ้มครองส่วนใหญ่ที่ซื้อเป็นความคุ้มครองกรณีเข้าพักรักษาตัว
แบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ลักษณะการซื้อประกันสุขภาพมากที่สุดคือ บุคคลในครอบครัว เหตุผล
ที่ส าคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัทรับประกันภัย คือ บริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการรับประกันภัยที่ดีมีแนวโน้ม
ในการซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมเติมในอนาคต และแนะน าให้บุคคลที่รู้จักท าประกันสุขภาพกับบริษัทที่
ซื้ออยู่ล าดับความส าคัญในการซื้อประกันคุณภาพ คือ บริการหลังการขาย และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือด้านกระบวนการบริการด้านพนักงาน ด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ ด้านราคา            
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
   อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการวิจัยศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่ วนใหญ่
มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต เหตุผลที่ซื้อ คือเพ่ือเป็นหลักประกันให้กับ
ครอบครัวด้วยแบบประกัน คือ แบบคุ้มครองชีวิต (รายได้)  ในวงเงินทุนประกันระหว่าง 100,000  
ถึง 500,000 บาท และตนเองมีส่วนในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการประกัน
ชีวิตจากพนักงานธนาคารและตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 1 ปี ขึ้นไปในการ
ตัดสินใจซื้อ ส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้
ต่อเดือน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในทุกกลุ่ม อย่างระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประชีวิตในกลุ่ม
ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต กับผู้ที่ ไม่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร          
ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และในกลุ่มผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ กับผู้ ที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางอ่ืน ๆ พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(กรมธรรม์) และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ ส าหรับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในทุกกลุ่ม 
  2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   Nur, Amran & Jaratin (2017) ได้ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ค าพูดจากปากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ๆ จากแหล่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ และทัศนคติเกี่ยวกับ
ความตั้งใจที่จะบริการของนักท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย 280 คน โดยการเก็บข้อมูลผ่านการ
ส ารวจภัยออนไลน์ และทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Contructural 
Equation Modeling) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบอกต่อ 
   นักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่จะส่งผลให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
ร้านขายยาชุมชน บทบาทส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกร และลูกค้า โดยการเก็บข้อมูล
จ านวน 735 คน จากการส ารวจผ่านทางโทรศัพท์ และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้โมเดลสมการ
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โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า 
  Adel (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบเชิงบวกขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่ส่งผลความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้
โทรศัพท์มือถือจากการส ารวจผู้ใช้ 384 คน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) และผลทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modling) ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
  นักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์การธุรกิจแฟรนไซส์ที่ส่งผล            
ถึงความผูกพัน และประสบการณ์ของสมาชิก จากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไซส์ใน
ประเทศออสเตรเลีย ผ่านทางแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ที่วิเคราะห์ทาง (Path 
Anlysis) ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลาเชิงบวกต่อความผูกพันของ
ลูกค้า 
  นักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลความพึงพอใจของลูกค้าจากผู้ใช้บริการ 
ในห้างสรพพสินค้าของประเทศกรีซ จ านวน 573 คน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างอาศัยความสะดวก 
(Convenience Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โมเดลสมการโครงสร้าง ผลจากการวิจัย
ศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
  ได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า ผลกระทบจากพฤติกรรมต่อการรับรู้ความพึงพอใจของ
พนักงาน และความผูกพันขององค์กร รวมถึงประสิทธิภาพการท างานของอุตสาหกรรมประกันภัยใน
ประตุรกี จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 229 คน โดยการใช้เลือกตัวอย่างอาศัยความสะดวก 
(Convenience Sampling) น ามาวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความ
พีงพอใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันของพนักงาน 
  Zohaib, Mukhtar & Haq (2014) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อภาพลักษณ์องค์การ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Hewlett Packard ในประเทศ Bahawalpur จ านวน 150 คน    
โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างอาศัยความสะดวด (Convenience Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์การ  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความไว้เนื้อเชื่อใจลูกค้า 
   
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางก าหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้บริโภคทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความสนใจ และตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง   
   2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มจากผู้บริโภคทั่วไปที่มีความสนใจ 
และตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ย่ามาเน่ (Taro Yamane, 
1970) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี้ 
 

สูตร   n  =  2N(e)1
N


 

 
    แทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N คือ ขนาดของประชากร 
     e  คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า

เท่ากับ 0.05  
    โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยอมรับระดับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 
ต้องการค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

    แทนค่า n  =  25)14,551(0.01
14,551


 

      N = 399.99 หรือ  400 
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   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนประชากร
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 400 คน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและเพ่ือความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) 
   ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจับฉลาก
ขึ้นมา 10 บริษัท (1) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท คุ้มภัยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) (3) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (4) บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) (5) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (6) บริษัท ศรีอยุธยา 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (7) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (8) บริษัท นวกิจประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) (9) บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (10) บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวิฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
   ขั้นที ่2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
ตัวอย่างในแต่ละบริษัท ของบริษัทที่สุ่ม  
   ขั้นที ่3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Judgement Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามที่เตรียมไว้ให้กับกลุ่มตัวอย่างถูกเลือก 
   ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้กระจายตามแต่ละบริษัท โดยคิดสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

บริษัท ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ร้อยละ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน)  

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 1,529 10.51 42 
บริษทั คุ้มภัยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 210 1.44 6 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 73 0.50 2 
บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 367 2.52 10 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 6,167 42.38 170 
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 4,840 33.26 133 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 360 2.47 10 
บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 227 1.56 6 
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 56 0.38 1 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวิฒน์ จ ากัด (มหาชน) 722 4.96 20 
รวม 14,551 100 400 
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   ขั้นที่ 4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 3 และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ 400 ตัวอย่าง 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  3.2.1 ตัวแปรต้น มี 2 ตัวประกอบด้วย  
   1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย ด้านเบี้ย
ประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้าง           
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  
   2) ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานใน
ธุรกิจด้านสินค้าและบริการ และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
  3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื้อประกันโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถามเป็นลักษณะของ
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close ended Question) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเกี่ยวกับข้องกับประกันภัยโรคมะเร็ง ที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือ  
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยผู้วิจัย
ได้ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตัวเลือกของลิเคิท (Likert                
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนและระดับความส าคัญแต่ละตัวเลือก 
โดยมีระดับความส าคัญท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความส าคัญมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดบัความส าคัญมาก 
  3 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
  การวิเคราะห์ระดับความส าคัญโดยก าหนดการใช้น้ าหนักแปลความหมายของข้อมูลดังนี้ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยให้สูตรเบสท์ (Best อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) 
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ระดับค่าเฉลี่ย = 
 จ านวนชัน้

ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

 
  จากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งจ านวนชั้นระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ต่ าที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

แทนค่า  = 
 5
1 - 5  

= 0.80 
  ผลการแบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย คือ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณ์องค์กร โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตัวเลือกของลิเคิท (Likert อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 
โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนและระดับความส าคัญแต่ละตัวเลือก โดยมีระดับความส าคัญทั้งหมด             
5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
  3 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
  การวิเคราะห์ระดับความส าคัญโดยก าหนดการใช้น้ าหนักแปลความหมายของข้อมูลดังนี้ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยให้สูตรเบสท์ (Best อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) 
 

ระดับค่าเฉลี่ย = 
 จ านวนชัน้

ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

 
  จากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งจ านวนชั้นระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ต่ าที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

แทนค่า  = 
 5
1 - 5  

= 0.80 
  ผลการแบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย คือ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
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  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตร
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตัวเลือกของลิเคิท (Likert อ้างถึงใน 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนและระดับความส าคัญแต่ละตัวเลือก โดยมี
ระดับความส าคัญท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
  3 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
  เกณฑ์การแปลความหมาย 
  การวิเคราะห์ระดับความส าคัญโดยก าหนดการใช้น้ าหนักแปลความหมายของข้อมูลดังนี้ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยให้สูตรเบสท์ (Best อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) 
 

  ระดับค่าเฉลี่ย = 
 จ านวนชัน้

ดคะแนนต่ าสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

  จากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งจ านวนชั้นระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ต่ าที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

แทนค่า  = 
 5
1 - 5  

= 0.80 
  ผลการแบ่งคะแนนเพื่อแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย คือ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 
3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเครืองมือ ดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2) ทบทวนทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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  3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างเป็นรายข้อ 
  4) น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา         
ท าการตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาท าการปรับปรุง
แก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 
   4.1) การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
    4.1.1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา 
    4.1.2) น าแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.05 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.05 น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ค าแนะน าของผู้ทรงวุฒิ 
     +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
     -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ได้ตรงนิยามค าศัพท์เฉพาะ 
    โดยสูตรที่ใช้ค านวณ มีดังนี้ 
 

IOC = 
 N
R  

 
    โดยที ่ R  = ผลรวมของผลการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญของข้อค าถามแต่ละข้อ 
     N  = จ านวนผู้เชียวชาญทั้งหมด 
     IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง 
    ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหาเพ่ือหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency 
Index หรือ IOC) เท่ากับ 0.88 
   4.2) การหาค่าความเชื่อม่ันของเครืองมือ 
    4.2.1) น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ท าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อม่ัน 
    4.2.2) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่ได้มาหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ 
กัยวรรณ์, 2543) จะต้องได้ค่า Cronbach’s Alpha มากกกว่าหรือเท่ากับ 0.70 จึงจะถือว่าแบบสอบถาม
ชุดนี้ยอมรับได้ ถ้ามีค่า Cronbach’s Alpha ระหว่าง 0.60 – 0.70 อาจจะยอมรับได้ถ้าสามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความเที่ยงตรงในระดับดี ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับผู้ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ที่ใม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอบบาคเท่ากับ 0.83 
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ตารางท่ี 3.2 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของค าถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 
ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 3 0.776 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 3 0.758 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3 0.873 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3 0.924 
5. ด้านบุคลากร 3 0.846 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3 0.843 
7. ด้านกระบวนการ 3 0.846 

 
ตารางท่ี 3.3 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของค าถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ 
 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3 0.937 
2. ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 3 0.832 
3. ด้านพนกังาน 3 0.896 
4. ด้านสินค้าและบริการ 3 0.881 
5. ด้านการสื่อสารทางการตลาด 3 0.892 
6. ด้านผู้บริหาร 3 0.737 
7. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3 0.705 
8. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 3 0.776 
9. ด้านราคาสินค้า 3 0.805 

 
ตารางท่ี 3.4 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของค าถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 3 0.746 
2. การค้นหาข้อมูล 3 0.775 
3. การประเมินทางเลือก 3 0.753 
4. การตัดสินใจซื้อ 3 0.886 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 3 0.904 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.5.1 ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม 
  3.5.2 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลา 1 สัปดาห์              
และรับคืนมาท าการตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
โดยวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอค่าสถิติต่าง ๆ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้กลับคืนมาและให้หมายเลข 
ในแบบสอบถาม 
  3.6.2 จัดท าลงรหัสแบบสอบถามตามท่ีก าหนดในตารางแจกแจงความถี่ 
  3.6.3 ท าการกรอกข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  3.6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล 
  3.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  3.6.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
   1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าความถี่ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายลักษณะ           
ตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง เป็นการน าข้อมูลที่ได้เพ่ือสรุปลักษณะของประชากรซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจต่อไป 
   2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
เป็นวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่หรือในรูปของสัดส่วน ซึ่งไม่สามารถวัดค่าออกมา
เป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่สามารถจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ได้ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด การทดสอบความมีนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ตามเกณฑ์ของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2555) 
    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
    ค่า r  =  0.081 ขึ้นไป มากที่สุด 
    ค่า r  =  0.061-0.08 มาก 
    ค่า r  =  0.041-0.06 ปานกลาง 
    ค่า r  =  0.021-0.04 น้อย 
    ค่า r  =  ต ากว่า 0.20 น้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล “ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย โรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน   ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังต่อไปนี้  
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ตัวแปรต้นที่ศึกษา 
  4.3 ตัวแปรตามที่ศึกษา 
  4.4 การแปลความหมายของระดับ 
  4.5 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน จ านวนประชากร 
  X  แทน ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Mean) 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation)
  * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  Sig. แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ใช้ที่ระดับ 0.05 
  df แทน ค่าองศาอิสระ 
 
4.2 ตัวแปรต้นที่ศึกษา  
  4.2.1 ตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  4.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 1) ด้านกรมธรรม์ประกันภัย 2) ด้านเบี้ย
ประกันภัย 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการ
สร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ  7) ด้านกระบวนการ  
  ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย ได้แก่ 1) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 2) ด้านการดาเนินงานในธุรกิจ 3) ด้านพนักงาน 4) ด้านสินค้าและบริการ 5) ด้าน
การสื่อสารทางการตลาด 6) ด้านผู้บริหาร 7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 8) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์สานักงาน 9) ด้านราคาสินค้า  
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4.3 ตัวแปรตามที่ศึกษา 
  ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  ได้แก่ 1) การรับรู้
และตระหนักถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ           
5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ  
 
4.4 การแปลความหมายของระดับ 
  โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนน และแบ่งระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า ระดับความส าคัญมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า ระดับความส าคัญปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า ระดับความส าคัญน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า ระดบัความส าคัญน้อยที่สุด 
 
4.5 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 1) ด้านกรมธรรม์
ประกันภัย 2) ด้านเบี้ยประกันภัย 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด            
5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวนการ 
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย   
ประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 3) ด้านพนักงาน 4) ด้าน
สินค้าและบริการ 5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด 6) ด้านผู้บริหาร 7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
8) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์สานักงาน 9) ด้านราคาสินค้า  
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ประกอบด้วย 1) การรับรู้
และตระหนักถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ            
5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
  ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) 
  ตอนที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficiient) 
  สรุป ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสรุปข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ีและร้อยละ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. เพศ   
   ชาย 171.00 42.70 
   หญิง 229.00 57.30 
2. อายุ 
  20-30 ปี 48.00 12.00 
  31-40 ปี 152.00 38.00 
  41-50 ปี 150.00 37.50 
  51-60 ปี 50.00 12.50 
3. สถานภาพ 

    โสด 170.00 42.50 
    สมรส 210.00 52.50 
    หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 20.00 5.00 
4. ระดับการศึกษา 

    ต่ ากว่าปริญญาตรี 110.00 27.50 
    ปริญญาตรี 240.00 60.00 
    สูงกว่าปริญญาตรี 50.00 12.50 
5. อาชีพ 

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 50.00 12.50 
  พนักงานบริษัท 216.00 54.00 
  เจ้าของกิจการ 108.00 27.00 
  อาชีพอ่ืน ๆ 26.00 6.50 

รวม 400.00 100.00 
6. รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 46.00 11.50 
15,001-30,000 บาท 212.00 53.00 
30,001-45,000 บาท 122.00 30.50 
45,001 บาทขึ้นไป 20.00 5.00 

รวม 400.00 100.00 
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  จากตารางที่  4.1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 
เพศชาย จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 
  ด้านอายุ พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายุ 51-60 ปี 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และอายุ 20-30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
  ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสถานภาพสมรส จ านวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา คือ โสด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และหย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
  ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.50 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
  ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 216 คน          
คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ เจ้าของธุรกิจ  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50  
  ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.50 รายได้ต่อเดือน ต ่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.50 รายได้  45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 1) ด้านกรมธรรม์
ประกันภัย 2) ด้านเบี้ยประกันภัย 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด          
5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวนการ ด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ประกันภัยโรคมะเร็งต้องให้ความคุ้มครองครอบคลุม
โรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ 3.99 1.02 มาก 

2. จ านวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้ 3.71 0.84 มาก 

3. เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 3.26 1.15 ปานกลาง 
รวม 3.65 0.82 มาก 
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  จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.65,       
S.D. = 0.82) ปัจจัยด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ประกันภัยโรคมะเร็งต้องให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ (= 3.99, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ จ านวนเงิน          
เอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ (= 3.71, S.D. = 0.84) 
และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน (= 3.26, S.D. = 1.15) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ด้านเบี้ยประกันภัย  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านเบี้ยประกันภัย   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับผลประโยชน์ความ
คุ้มครอง 3.75 1.02 มาก 

2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยมีความเป็นมาตรฐาน 3.63 1.03 มาก 
3. ราคาค่าเบี้ยประกันสามารถผ่อนช าระได้ 3.77 1.05 มาก 

รวม 3.72 0.91 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยด้านเบี้ยประกันภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.72, S.D. = 0.91) 
ปัจจัยด้านเบี้ยประกันภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ราคาค่าเบี้ยประกันสามารถผ่อนช าระได้ (= 3.77, S.D. = 1.05) 
รองลงมา คือ ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง (=3.75, S.D. = 1.02) 
และราคาค่าเบี้ยประกันภัยมีความเป็นมาตรฐาน (= 3.63, S.D. = 1.03) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
บริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. มีช่องทางหลากหลายในการซื้อประกันโรคมะเร็ง 3.87 0.85 มาก 
2. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งตามบริษัทประกันภัย  

ต่าง ๆ ไดง้่าย 3.83 0.91 มาก 
3. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือ Application 3.99 0.84 มาก 
รวม 3.89 0.76 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.89,          
S.D. = 0.76) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือ Application (= 3.99, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ มีช่องทางหลากหลายในการซื้อ
ประกันโรคมะเร็ง (= 3.87, S.D. = 0.85) และท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งตามบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ ได้ง่าย (= 3.83, S.D. = 0.91) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. มีการให้ส่วนลดราคาค่าเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง 3.78 0.86 มาก 
2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ ไม่มีการ

ปรับราคาค่าเบี้ยตามช่วงอายุ 
3.93 0.85 มาก 

3. มีการให้ของสมนาคุณพิเศษเมือซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 3.88 0.78 มาก 
รวม 3.86 0.69 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.86, S.D. = 0.69) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ ไม่มีการ
ปรับราคาค่าเบี้ยตามช่วงอายุ (= 3.93, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ มีการให้ของสมนาคุณพิเศษเมือ
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ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง (= 3.88, S.D. = 0.78) และมีการให้ส่วนลดราคาค่าเบี้ยประกันภัย
โรคมะเร็ง (= 3.78, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

บริการ ด้านบุคลากร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านบุคลากร   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบายและตอบข้อ
สงสัยได้ครบถ้วน 3.99 0.76 มาก 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้บริการ
ตอบข้อสักถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3.94 0.77 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ 3.87 0.88 มาก 
รวม 3.93 0.68 มาก 

  
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.93, S.D. = 0.68) 
ปัจจัยด้านบุคลากรที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบายและตอบข้อ
สงสัยได้ครบถ้วน (= 3.99, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้บริการตอบข้อสักถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง (= 3.94, S.D. = 0.77) และเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ (= 3.87, S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด บริการ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. บริษัทประกันภัยมีอาคาร สถานที่ ที่สะอาด สะดวก เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 3.94 0.82 มาก 

2. สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย 3.99 0.83 มาก 
3. บริษัทมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการบริการ 3.87 0.92 มาก 

รวม 3.93 0.71 มาก 
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  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= 3.93, S.D. = 0.71) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ 
สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย (= 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ บริษัทประกันภัยมีอาคาร 
สถานที่ ที่สะอาด สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย (= 3.94, S.D. = 0.82) และบริษัทมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับการบริการ (= 3.87, S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ด้านกระบวนการ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ท่านคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ
ก่อนและหลังการซื้อประกันโรคมะเร็ง 3.87 0.85 มาก 

2. ท่านคาดหวังที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่        
ของบริษัท 

3.82 0.92 มาก 

3. ท่านคาดหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 3.99 0.84 มาก 
รวม 3.89 0.76 มาก 

 

  จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.76) 
ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ท่านคาดหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น        
(= 3.99, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ท่านคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการก่อน
และหลังการซื้อประกันโรคมะเร็ง (= 3.87, S.D. = 0.85) และท่านคาดหวังที่จะได้รับบริการที่
รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท (= 3.82, S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ภาพรวม  

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ภาพรวม   S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 3.65 0.82 มาก 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 3.72 0.91 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.89 0.76 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.86 0.69 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.93 0.68 มาก 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.93 0.71 มาก 
7. ด้านกระบวนการ 3.89 0.76 มาก 

รวม 3.84 0.52 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวม ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
(= 3.84, S.D. = 0.52) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวม ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ  คือ ด้าน
การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (= 3.93, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร    
(= 3.93, S.D. = 0.68) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ (= 3.89, S.D. = 0.76) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (= 3.86, S.D. = 0.69) ด้านเบี้ยประกันภัย (= 3.72, S.D. = 0.91) และ
ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  (= 3.65, S.D. = 0.82) ตามล าดับ 
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย   
ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ด้านการดาเนินงานในธุรกิจ 3) ด้านพนักงาน 4) ด้านสินค้า
และบริการ 5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด 6) ด้านผู้บริหาร 7) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 8) ด้าน
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์สานักงาน 9) ด้านราคาสินค้า 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
ภาพลักษณ์องค์กร 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. บริษัท ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น 
บริจาคเงินช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส         
ทางสังคม 3.82 0.73 มาก 

2. บริษัท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ า
ท่วม ภัยหนาว 3.90 0.73 มาก 

3. บริษัท มีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 3.77 0.75 มาก 
รวม 3.83 0.69 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.83, S.D. = 0.69) 
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ บริษัท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ าท่วม ภัยหนาว 
(= 3.90, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ บริษัท ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาคเงิน
ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (= 3.88, S.D. = 0.73) และบริษัท มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (= 3.77, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้านการ

ด าเนินงานในธุรกิจ 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านการด าเนนิงานในธุรกิจ   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. บริษัท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพ 3.97 0.68 มาก 
2. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ บริการที่ไม่เป็น

ธรรมจากบริษัท 3.72 0.77 มาก 
3. บริษัท ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 3.87 0.81 มาก 

รวม 3.85 0.69 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินงานในธุรกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (= 3.85,               
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S.D. = 0.69) ปัจจัยด้านการด าเนินงานในธุรกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง       
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ บริษัท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพ 
(= 3.97, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ บริษัท ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (= 3.87, S.D. = 0.81) และ
ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ บริการที่ไม่เป็ นธรรมจากบริษัท (= 3.72, S.D. = 0.77) 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้าน

พนักงาน 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านพนักงาน   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. พนักงานมีความรู้ด้านประกันภัยโรคมะเร็ง 4.00 0.63 มาก 
2. พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที 4.00 0.59 มาก 
3. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการที่ดี 3.90 0.66 มาก 

รวม 3.96 0.57 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.96, S.D. = 0.57) 
ปัจจัยด้านพนักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แยกเป็นรายข้อ คือ พนักงานมีความรู้ด้านประกันภัยโรคมะเร็ง (= 4.00, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ 
พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที (= 4.00, S.D. = 0.59) และพนักงานมีความเต็มใจใน
การให้บริการที่ด ี(= 3.90, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้านสินค้า

และบริการ 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านสินค้าและบริการ   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งมีความหลากหลาย 3.95 0.74 มาก 
2. ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 3.92 0.64 มาก 
3. ท่านได้รับความช่วยจากบริษัท อย่างรวดเร็วกรณีมีข้อ

สอบถามความคุ้มครองของประกันภัยโรคมะเร็ง 4.02 0.57 มาก 
รวม 3.96 0.54 มาก 
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  จากตารางที่  4.13 พบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.96, 
S.D. = 0.54) ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ท่านได้รับความช่วยจากบริษัท อย่างรวดเร็วกรณี
มีข้อสอบถามความคุ้มครองของประกันภัยโรคมะเร็ง (= 4.02, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ แผน
ประกันภัยโรคมะเร็งมีความหลากหลาย (= 3.95, S.D. = 0.74) และความคุ้มครองที่ได้รับจาก
กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (= 3.92, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้านการ

สื่อสารทางการตลาด 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. เครื่องมือการสื่อสารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็ว 3.95 0.63 มาก 
2. เครื่องมือการสื่อสารมีความถูกต้องแม่นย า 3.82 0.73 มาก 
3. เครื่องมือในการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลูกค้า 3.90 0.62 มาก 

รวม 3.89 0.62 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89,           
S.D. = 0.62) ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง     
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ เครื่องมือการสื่อสารสามารถเข้าถึงลูกค้า       
ได้เร็ว ( = 3.95, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ เครื่องมือในการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลูกค้า         
( = 3.90, S.D. = 0.62) และเครื่องมือการสื่อสารมีความถูกต้องแม่นย า ( = 3.82, S.D. = 0.73) 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้าน

ผู้บริหาร 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านผู้บริหาร   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ผู้บริหารเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 3.92 0.60 มาก 
2. ผู้บริหารมีจิตใจสาธารณะให้ความช่วยเหลือสังคม 3.90 0.73 มาก 
3. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ซื้อประกันภัย

อย่างเป็นธรรม 3.87 0.71 มาก 
รวม 3.90 0.61 มาก 
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  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.90, S.D.=0.61) ปัจจัย
ด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แยกเป็นรายข้อ คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม ( = 3.92, S.D. = 0.60) 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีจิตใจสาธารณะให้ความช่วยเหลือสังคม ( = 3.90, S.D. = 073) และผู้บริหาร     
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าท่ีซื้อประกันภัยอย่างเป็นธรรม ( = 3.87, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร ด้านสถานที่

และสิ่งแวดล้อม 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. มีสถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อผู้มาติดต่อ 3.57 1.02 มาก 
2. สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย 3.57 0.94 มาก 
3. สถานที่มีความสะดวกในการเดินทาง 3.47 0.89 มาก 

รวม 3.54 0.90 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54,       
S.D. = 0.90) ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ มีสถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อผู้มาติดต่อ ( = 3.57, 
S.D. = 1.02) รองลงมา คือ สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย  ( = 3.57, S.D. = 0.94)    
และสถานที่มีความสะดวกในการเดินทาง ( = 3.47, S.D. = 0.89) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญ ภาพลักษณ์ องค์กร               

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. บริษทั ระบบการท างานสามารถสนองตอบความ
ต้องการ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3.95 0.94 มาก 

2. บริษัท มีเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยในการให้บริการ 3.69 0.87 มาก 
3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ในระบบ

อินเตอร์เน็ต 3.20 1.18 ปานกลาง 
รวม 3.61 0.80 มาก 
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  จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
( = 3.61, S.D. = 0.80) ปัจจัยด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ บริษัท ระบบการท างาน
สามารถสนองตอบความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ( = 3.95, S.D. = 0.94) รองลงมา บริษัท 
มีเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยในการให้บริการ ( = 3.69, S.D. = 0.87) และลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ในระบบอินเตอร์เน็ต ( = 3.20, S.D. = 1.18) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร          

ด้านราคาสินค้า 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ด้านราคาสินค้า   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.71 1.00 มาก 
2. ราคาของสินค้ามีความหลากหลายในการเลือกซ้ือ 3.63 1.00 มาก 
3. ราคาของสินค้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า 3.78 0.99 มาก 

รวม 3.70 0.85 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปัจจัยด้านราคาสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 0.85) 
ปัจจัยด้านราคาสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แยกเป็นรายข้อ ราคาของสินค้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า ( = 3.78, S.D. = 0.99) รองลงมา 
คือ ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  ( = 3.71, S.D. = 1.00) และราคาของสินค้า      
มีความหลากหลายในการเลือกซื้อ ( = 3.63, S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าคัญภาพลักษณ์องค์กร  
ภาพรวม 

 
ภาพลักษณ์องค์กร 

ภาพรวม   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3.83 0.69 มาก 
2. ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 3.85 0.69 มาก 
3. ด้านพนักงาน 3.96 0.57 มาก 
4. ด้านสินค้าและบริการ 3.96 0.54 มาก 
5. ด้านการสื่อสารทางการตลาด 3.89 0.62 มาก 
6. ด้านผู้บริหาร 3.90 0.61 มาก 
7. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.54 0.90 มาก 
8. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 3.61 0.80 มาก 
9. ด้านราคาสินค้า 3.70 0.85 มาก 

รวม 3.80 0.43 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.19 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ภาพรวมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.43) 
ภาพลักษณ์องค์กร ภาพรวมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ ด้านพนักงาน ( = 3.96, S.D. = 0.57) รองลงมา ด้านสินค้า      
และบริการ ( = 3.96, S.D. = 0.54) ด้านผู้บริหาร ( = 3.90, S.D. = 0.61) ด้านการสื่อสารทางการตลาด 
( = 3.89, S.D. = 0.62) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ( = 3.85, S.D. = 0.69) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ( = 3.83, S.D. = 0.69) ด้านราคาสินค้า ( = 3.70, S.D. = 0.85) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ส านักงาน ( = 3.61, S.D. = 0.80) และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( = 3.54, S.D. = 0.90) 
ตามล าดับ 
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ประกอบด้วย 1) การรับรู้     
และตระหนักถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ          
5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง        
ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 

 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ต้องการความคุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 3.78 0.86 มาก 
2. ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 3.93 0.85 มาก 
3. ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทรับประกันภัย 3.87 0.78 มาก 

รวม 3.86 0.70 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86,    
S.D. = 0.70) พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
รับรู้และตระหนักถึงความต้องการ แยกเป็นรายข้อ ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
( = 3.93, S.D. = 0.85) รองลงมา ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทรับประกันภัย ( = 3.87, 
S.D. = 0.78) และต้องการความคุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง ( = 3.78, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

ด้านการค้นหาข้อมูล 
 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ด้านการค้นหาข้อมูล   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. โทรสอบถามบริษัทรับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน 
นายหน้าประกันภัย 3.99 0.76 มาก 

2. ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือเว็บไซต์ 3.95 0.76 มาก 
3. ค้นหาข้อมูลจากสื่อโฆษณา 3.87 0.88 มาก 

รวม 3.93 0.68 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.21 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.93, S.D. = 0.68) พฤติกรรม
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล แยกเป็นราย
ข้อ โทรสอบถามบริษัทรับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน นายหน้าประกันภัย ( = 3.99, S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือเว็บไซต์ ( = 3.95, S.D. = 0.76) และค้นหาข้อมูลจาก
สื่อโฆษณา ( = 3.87, S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ด้านการประเมินทางเลือก 

 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ด้านการประเมินทางเลือก   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านชื่อเสียงขององค์กร 3.68 1.00 มาก 
2. ด้านความไว้วางใจในตราสินค้า 3.63 1.00 มาก 
3. บริษัทเป็นทีรู่้จักของบุคคลทั่วไป และได้รับการ

ยอมรับจากลูกค้า 3.74 0.98 มาก 
รวม 3.68 0.83 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.22 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.68, S.D. = 0.83) 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 
แยกเป็นรายข้อ บริษัทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และได้รับการยอมรับจากลูกค้า  ( = 3.74,        
S.D. = 0.98) รองลงมา คือ ด้านชื่อเสียงขององค์กร ( = 3.68, S.D. = 1.00) และด้านความไว้วางใจ
ในตราสินค้า ( = 3.63, S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

ด้านการตัดสินใจซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ด้านการตัดสินใจซื้อ   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ตัดสินใจซื้อเพราะบุคคลในครอบครัว 3.84 0.78 มาก 
2. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะเงื่อนไขพิเศษทางการค้า 3.88 0.80 มาก 
3. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะภาพลักษณ์องค์กร 3.82 0.70 มาก 

รวม 3.84 0.53 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.23 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D. = 0.53) พฤติกรรม
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ แยกเป็นราย
ข้อ ท่านตัดสินใจซื้อเพราะเงื่อนไขพิเศษทางการค้า ( = 3.88, S.D. = 0.80) รองลงมา ตัดสินใจซื้อ
เพราะบุคคลในครอบครัว ( = 3.84, S.D. = 0.78) และท่านตัดสินใจซื้อเพราะภาพลักษณ์องค์กร 
( = 3.82, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ท่านพึงพอใจในบริการหลังการขาย 3.88 0.97 มาก 
2. ท่านรู้สึกพึงพอใจและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน 3.76 0.85 มาก 
3. ท่านไม่พึงพอใจในบริการหลังการขาย 3.39 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.74 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.24 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.68, S.D. = 0.74) 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านความรู้สึกภายหลัง
การซื้อ แยกเป็นรายข้อ ท่านพึงพอใจในบริการหลังการขาย ( = 3.88, S.D. = 0.97) รองลงมา คือ
ท่านรู้สึกพึงพอใจและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน ( = 3.76, S.D. = 0.85) และท่านไม่พึงพอใจในบริการ
หลังการขาย ( = 3.39, S.D. = 1.08) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

ภาพรวม 
 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ภาพรวม   S.D. ระดับความส าคัญ 

1. การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 3.86 0.70 มาก 
2. การค้นหาข้อมูล 3.93 0.68 มาก 
3. การประเมินทางเลือก 3.68 0.83 มาก 
4. การตัดสินใจซื้อ 3.84 0.53 มาก 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 3.68 0.74 มาก 

รวม 3.80 0.44 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.25 พบว่า พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ภาพรวม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (= 3.80, S.D. = 0.44) พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ภาพรวม แยกเป็นรายข้อ 
การค้นหาข้อมูล ( = 3.93, S.D. = 0.68) รองลงมา การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ ( = 3.86, 
S.D. = 0.70) การตัดสินใจซื้อ ( =3.84, S.D. = 0.53) การประเมินทางเลือก ( = 3.68, S.D. = 0.83) 
และความรู้สึกภายหลังการซื้อ ( = 3.68, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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  ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) 
   
ตารางท่ี 4.26 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม             

การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้            
และตระหนักถึงความต้องการ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.308** 0.000 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 0.506** 0.000 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.530** 0.000 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.995** 0.000 
5. ด้านบุคลากร 0.139** 0.010 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.044 0.384 
7. ด้านกระบวนการ 0.539** 0.000 

รวม 0.644** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.26 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนัก
ถึงความต้องการ (Sig. = 0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญ            
ทางสถิติ 0.01 และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค        
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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ตารางท่ี 4.27 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม        
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.208** 0.000 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 0.177** 0.000 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.117* 0.019 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.132** 0.008 

5. ด้านบุคลากร 0.999** 0.000 

6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.423** 0.000 
7. ด้านกระบวนการ 0.123* 0.014 

รวม 0.437** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่  4.27 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล  
(Sig. = 0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง  ด้านเบี้ยประกันภัย  ด้านบุคลากร  และด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญ         
ทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.28 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม          
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมิน
ทางเลือก 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.316** 0.000 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 0.533** 0.000 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.429** 0.000 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.275** 0.000 

5. ด้านบุคลากร 0.124* 0.013 

6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.145** 0.004 

7. ด้านกระบวนการ 0.427** 0.000 

รวม 0.488** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.28 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์         
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมิน
ทางเลือก (Sig. = 0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ          
ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้าน
บุคลากร และด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
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ตารางท่ี 4.29  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.211** 0.000 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 0.306** 0.000 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.320** 0.000 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.343** 0.000 

5. ด้านบุคลากร 0.083 0.097 

6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.042 0.400 

7. ด้านกระบวนการ 0.317** 0.000 

รวม 0.347** 0.000 

 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.29 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ              
(Sig. = 0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

ตารางท่ี 4.30 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.555** 0.000 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 0.391** 0.000 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.331** 0.000 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.225** 0.000 

5. ด้านบุคลากร 0.101* 0.043 

6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.082 0.101 

7. ด้านกระบวนการ 0.331** 0.000 

รวม 0.439** 0.000 

 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.30 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลัง
การซื้อ (Sig. = 0.439) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.31 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ r Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.513** 0.000 
ด้านเบี้ยประกันภัย 0.615** 0.000 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.549** 0.000 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.611** 0.000 
ด้านบุคลากร 0.448** 0.000 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.234** 0.000 
ด้านกระบวนการ 0.552** 0.000 

รวม 0.746** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.31 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม (Sig. = 0.000) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ตอนที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficiient) 
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ตารางท่ี 4.32 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความ
ต้องการ 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.162** 0.001 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.104** 0.037 
ด้านพนักงาน -0.164** 0.001 
ด้านสินค้าและบริการ -0.060 0.228 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.124* 0.013 
ด้านผู้บริหาร -0.161* 0.001 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.020 0.691 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน -0.180** 0.000 
ด้านราคาสินค้า 0.276** 0.000 

รวม -0.032 0.528 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.32 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความ
ต้องการ (Sig. = 0.528) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านพนักงาน ด้านผู้บริหาร และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน มีความสัมพันธ์         
ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านราคาสินค้า           
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และด้าน
การด าเนินงานในธุรกิจ  และด้านการสื่อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนัก
ถึงความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.33 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.144** 0.004 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.109* 0.029 
ด้านพนักงาน -0.172** 0.001 
ด้านสินค้าและบริการ -0.158** 0.002 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.205** 0.000 
ด้านผู้บริหาร -0.192** 0.000 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.068 0.173 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.112* 0.025 
ด้านราคาสินค้า 0.115* 0.021 

รวม -0.122* 0.015 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.33 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 
(Sig. = 0.015) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงาน ด้านการสื่อสาร
ทางการตลาด  และด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  
ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.34 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.114* 0.023 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.132** 0.008 
ด้านพนักงาน -0.162** 0.001 
ด้านสินค้าและบริการ -0.104* 0.038 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.110* 0.027 
ด้านผู้บริหาร -0.132** 0.008 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.053 0.286 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.563** 0.000 
ด้านราคาสินค้า 0.906** 0.000 

รวม 0.181** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.34 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก (Sig. = 
0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ
ประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงานและ
ด้านราคาสินค้า ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านสินค้าและบริการ ด้านการสื่อสารทาง
การตลาด และด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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ตารางท่ี 4.35 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 0.112* 0.024 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 0.109* 0.029 
ด้านพนักงาน 0.146* 0.003 
ด้านสินค้าและบริการ 0.061 0.220 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด 0.070 0.159 
ด้านผู้บริหาร 0.075 0.134 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0.073 0.143 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.333** 0.000 
ด้านราคาสินค้า 0.391** 0.000 

รวม 0.045 0.371 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.35 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ (Sig. = 0.371) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้าน
ราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ และด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม            
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
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ตารางท่ี 4.36 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.066 0.187 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.061 0.225 
ด้านพนักงาน -0.046 0.361 
ด้านสินค้าและบริการ -0.063 0.207 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.071 0.159 
ด้านผู้บริหาร -0.054 0.281 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.046 0.356 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.729** 0.000 
ด้านราคาสินค้า 0.517** 0.000 

รวม 0.194** 0.000 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.36 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Sig. = 0.000) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน          
และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง          
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางท่ี 4.37  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม 

 
ภาพลักษณ์องค์กร r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.186** 0.000 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.162** 0.001 
ด้านพนักงาน -0.215** 0.000 
ด้านสินค้าและบริการ -0.141** 0.005 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.183** 0.000 
ด้านผู้บริหาร -0.194** 0.000 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.080 0.110 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.622** 0.000 
ด้านราคาสินค้า 0.726** 0.000 

รวม 0.096 0.056 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.37 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม (Sig. = 0.056) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้าน
ราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านพนักงาน ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านสถานที่            
และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และด้านสินค้าและ
บริการ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  การวิเคราะห์สรุปข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และสรุปข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนัก
ถึงความต้องการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้

และตระหนักถึงความต้องการ 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง   0.308 0.000** 
ด้านเบี้ยประกันภัย   0.506 0.000** 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   0.530 0.000** 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   0.995 0.000** 
ด้านบุคลากร   0.139 0.006* 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

 
 0.044 0.384 

ด้านกระบวนการ 


0.539 0.000** 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และ
ตระหนักถึงความต้องการ อธิบายผลได้ ดังนี้ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  ด้านเบี้ยประกันภัย 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด   และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านบุคลากร ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.39  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง   0.208 0.000** 
ด้านเบี้ยประกันภัย   0.177 0.000** 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   0.117 0.019* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   0.132 0.008* 
ด้านบุคลากร 


0.999 0.000** 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 




0.423 0.000** 

ด้านกระบวนการ 


0.123 0.014** 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 
อธิบายผลได้ ดังนี้ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านบุคลากร และด้านการ
สร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ          
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 
ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง   0.316 0.000** 
ด้านเบี้ยประกันภัย   0.533 0.000** 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   0.429 0.000** 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   0.275 0.000** 
ด้านบุคลากร   0.124 0.013* 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 



0.145 0.004* 
ด้านกระบวนการ 



0.145 0.000** 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.40 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมิน
ทางเลือก อธิบายผลได้ ดังนี้  ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านบุคลากร  และด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ       
ทางกายภาพ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านการตัดสินใจซื้อ 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 

 

0.211 0.000** 
ด้านเบี้ยประกันภัย  

 
0.306 0.000** 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 

0.320 0.000** 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 
0.343 0.000** 

ด้านบุคลากร 
 

 0.083 0.097 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

 
 0.042 0.400 

ด้านกระบวนการ 



0.317 0.000** 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 
อธิบายผลได้ ดังนี้ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านบุคลากร และด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ         
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการ

ซื้อ 
สัมพันธ์ ไม่สมัพันธ์ r Sig. 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 
 

0.555 0.000** 
ด้านเบี้ยประกันภัย   0.391 0.000** 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   0.331 0.000** 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   0.225 0.000** 
ด้านบุคลากร 


0.101 0.043* 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 

 
 0.082 0.101 

ด้านกระบวนการ 


0.331 0.000** 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลัง
การซือ้ อธิบายผลได้ ดังนี้  ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านบุคลากร ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนัก

ถึงความต้องการ 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 


-0.162 0.001** 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ   -0.104 0.037** 
ด้านพนักงาน   -0.164 0.001** 
ด้านสินค้าและบริการ   -0.060 0.228 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด 


-0.124 0.001** 

ด้านผู้บริหาร   -0.161 0.228 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

 -0.200 0.013* 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   -0.180 0.001** 
ด้านราคาสินค้า   0.276 0.691 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ อธิบายผลได้ ดังนี้  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพนักงาน ด้านผู้บริหาร และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์
ส านักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคา
สินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการด าเนินงานใน
ธุรกิจ และด้านการสื่อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสินค้าและบริการ ด้านผู้บริหาร และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   -0.144 0.004* 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ   -0.109 0.029* 
ด้านพนักงาน   -0.172 0.001** 
ด้านสินค้าและบริการ   -0.158 0.002* 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด   -0.205 0.000** 
ด้านผู้บริหาร   -0.192 0.000** 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม   -0.068 0.173 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   0.112 0.025* 
ด้านราคาสินค้า   0.115 0.021* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่  4.44 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล  อธิบายผลได้ ดังนี้  ด้านพนักงาน  
ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านสินค้าและ
บริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านเครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   *0.114 0.023* 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ   -0.132 0.008* 
ด้านพนักงาน   -0.162 0.001** 
ด้านสินค้าและบริการ   -0.104 0.038* 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด   -0.110 0.027* 
ด้านผู้บริหาร   -0.132 0.008* 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม   -0.053 0.286 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   0.563 0.000** 
ด้านราคาสินค้า   0.906 0.000** 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก อธิบายผลได้ ดังนี้ ด้านพนักงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านสินค้าและบริการ ด้านการ
สื่อสารทางการตลาด และด้านผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   0.112 0.024* 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ   0.109 0.029* 
ด้านพนักงาน   0.146 0.003* 
ด้านสินค้าและบริการ   0.061 0.220 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด   0.070 0.159 
ด้านผู้บริหาร   0.075 0.134 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม   0.073 0.143 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   0.333 0.000** 
ด้านราคาสินค้า   0.391 0.000** 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่  4.46 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อธิบายผลได้ ดังนี้  ด้านเครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ และด้าน
พนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านสินค้า
และบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านผู้บริหาร และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ r Sig. 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   -0.061 0.225 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ   -0.046 0.361 
ด้านพนักงาน   -0.046 0.361 
ด้านสินค้าและบริการ   -0.063 0.207 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด   -0.071 0.159 
ด้านผู้บริหาร   -0.054 0.281 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม   -0.046 0.356 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน   0.729 0.000** 
ด้านราคาสินค้า   0.517 0.000** 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.47 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ อธิบายผลได้ ดังนี้ ด้านเครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านพนักงาน  
ด้านสินค้าและบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านผู้บริหาร และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.48 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่า
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 
(r)

 

p-
Va

lu
e 

  
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 0.513** 0.000 ปานกลาง 
ด้านเบี้ยประกันภัย 0.615** 0.000 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.549** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.611** 0.000 มาก 
ด้านบุคลากร 0.448** 0.000 ต่ า 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 0.234** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านกระบวนการ 0.552** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.746** 0.000 มาก 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทุกด้าน         
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง           
(r = 0.513) ด้านเบี้ยประกันภัย (r = 0.615) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (r = 0.549) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (r = 0.611) ด้านบุคลากร (r = 0.448) ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (r = 0.234) และด้านกระบวนการ (r = 0.552) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางท่ี 4.49 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ภาพลักษณ์องค์กร 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่า
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 
(r)

 

p-
Va

lu
e 

ระ
ดับ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -0.186** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.162** 0.001 ต่ ามาก 
ด้านพนักงาน -0.215** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านสินค้าและบริการ -0.141** 0.005 ต่ ามาก 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.183** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านผู้บริหาร -0.194** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม -0.080 0.110 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.622** 0.000 มาก 
ด้านราคาสินค้า 0.726** 0.000 มาก 

รวม 0.096 0.056 ต่ ามาก 
 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
**ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 
  จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน (r = 0.622) และ
ด้านราคาสินค้า (r = 0.726) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (r = -0.186) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ (r = -0.162) ด้านพนักงาน (r = -0.215)  ด้านการ
สื่อสารทางการตลาด (r = -0.183) และด้านผู้บริหาร (r = -0.194) มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ า
มากกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 และด้านสินค้าและบริการ (r = -0.141) มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ามากกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
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การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม ที่ระดับนัยส าคัญ           
ทางสถิติ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย โรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์
ข้อมูลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย โรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.84,              
S.D. = 0.52) แยกเป็นรายข้อ  คือ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (= 3.93, 
S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร (= 3.93, S.D. = 0.68) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย        
และด้านกระบวนการ (= 3.89, S.D. = 0.76) ด้านการส่งเสริมการตลาด (= 3.86, S.D. = 0.69) 
ด้านเบี้ยประกันภัย (= 3.72, S.D. = 0.91) และด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง (= 3.65,                
S.D. = 0.82) ตามล าดับ 
  ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง          
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.65, S.D. = 0.82) ปัจจัยด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แยกเป็นรายข้อ คือ ประกันภัยโรคมะเร็งต้องให้ความคุ้มครองครอบคลุ มโรคมะเร็งทุกชนิด              
และทุกระยะ (= 3.99, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ จ านวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) 
สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ (= 3.71, S.D. = 0.84) และเงื่อนไขความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน (= 3.26, S.D. = 1.15) ตามล าดับ 
  ด้านเบี้ยประกันภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคใน          
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.72, S.D. = 0.91) ปัจจัยด้านเบี้ยประกันภัย        
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ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ 
คือ ราคาค่าเบี้ยประกันสามารถผ่อนช าระได้  (= 3.77, S.D. = 1.05) รองลงมา คือ ราคาค่าเบี้ย
ประกันภัยเหมาะสมกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง (= 3.75, S.D. = 1.02) และราคาค่าเบี้ย
ประกันภัยมีความเป็นมาตรฐาน (= 3.63, S.D. = 1.03) ตามล าดับ 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.76) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
แยกเป็นรายข้อ คือ ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์  หรือ Application 
(=3.99, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ มีช่องทางหลากหลายในการซื้อประกันโรคมะเร็ง (= 3.87, 
S.D. = 0.85) และท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งตามบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ได้ง่าย (= 3.83, 
S.D. = 0.91) ตามล าดับ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (=3.86, S.D.=0.69) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          
แยกเป็นรายข้อ คอื ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ ไม่มีการปรับราคาค่าเบี้ยตาม
ช่วงอายุ  (= 3.93, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ มีการให้ของสมนาคุณพิเศษเมื่ อซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง (= 3.88, S.D. = 0.78) และมีการให้ส่วนลดราคาค่าเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง (= 3.78, 
S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
  ด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.93, S.D. = 0.68) ปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ เจ้าหน้าที่
ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วน  (= 3.99, S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้บริการตอบข้อซักถามได้ตลอด 
24 ชั่วโมง (= 3.94 S.D. = 0.77) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ (= 3.87, S.D. = 0.88) 
ตามล าดับ 
  ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.93, S.D. = 0.71) 
ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย 
(= 3.99, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ บริษัทประกันภัยมีอาคาร สถานที่ ที่สะอาด สะดวก เป็นระเบียบ
เรียบร้อย (= 3.94, S.D. = 0.82) และบริษัทมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการบริการ (= 3.87, 
S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
  ด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.76) ปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ ท่าน
คาดหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น (= 3.99, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ท่านคาดหวัง    
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ที่จะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการก่อนและหลังการซื้อประกันโรคมะเร็ง  (= 3.87,           
S.D. = 0.85) และท่านคาดหวังที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท  (= 3.82,            
S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย 
พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ภาพรวมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.80, S.D. = 0.43) ภาพลักษณ์องค์กร ภาพรวมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ 
ด้านพนักงาน (= 3.96, S.D. = 0.57) รองลงมา ด้านสินค้าและบริการ (= 3.96, S.D. = 0.54) ด้าน
ผู้บริหาร (= 3.90, S.D. = 0.61) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (= 3.89, S.D. = 0.62) ด้านการ
ด าเนินงานในธุรกิจ (= 3.85, S.D. = 0.69)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (= 3.83, S.D. = 0.69) 
ด้านราคาสินค้า (= 3.70, S.D. = 0.85) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน (= 3.61, S.D. 
= 0.80) และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม (= 3.54, S.D. = 0.90) ตามล าดับ 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.83, S.D. = 0.69) ปัจจัยความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร           
แยกเป็นรายข้อ คือ บริษัท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ าท่วม ภัยหนาว (= 3.90, 
S.D. = 0.73) รองลงมา คือ บริษัท ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือ
ทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (= 3.88, S.D. = 0.73) และบริษัทมีส่วนร่วมในการรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม (= 3.77, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
  ด้านการด าเนินงานในธุรกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.85, S.D. = 0.69) ปัจจัยด้านการด าเนินงาน    
ในธุรกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
แยกเป็นรายข้อ คือ บริษัท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพ (= 3.97, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ 
บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (= 3.87, S.D. = 0.81) และผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ 
บริการที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัท (= 3.72, S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
  ด้านพนักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.96, S.D. = 0.57) ปัจจัยด้านพนักงานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ 
พนักงานมีความรู้ด้านประกันภัยโรคมะเร็ง (= 4.00, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ พนักงานสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ทันที (= 4.00, S.D. = 0.59) และพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการที่ดี 
(= 3.90, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
  ด้านสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.96, S.D. = 0.54) ปัจจัยด้านสินค้าและบริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ 
คือ ท่านได้รับความช่วยจากบริษัท อย่างรวดเร็วกรณีมีข้อสอบถามความคุ้มครองของประกันภัย
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โรคมะเร็ง (= 4.02, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ แผนประกันภัยโรคมะเร็งมีความหลากหลาย             
(=3.95, S.D. = 0.74) และความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ (= 3.92, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
  ด้านการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.89, S.D. = 0.62) ปัจจัยด้านการสื่อสารทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยก
เป็นรายข้อ คือ เครื่องมือการสื่อสารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็ว (=3.95, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ 
เครื่องมือในการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลูกค้า (= 3.90, S.D. = 0.62) และเครื่องมือการสื่อสารมี
ความถูกต้องแม่นย า (= 3.82, S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
  ด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.90, S.D. = 0.61) ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ คือ 
ผู้บริหารเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม (= 3.92, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ผู้บริหารมี
จิตใจสาธารณะให้ความช่วยเหลือสังคม (= 3.90, S.D. = 073) และผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าท่ีซื้อประกันภัยอย่างเป็นธรรม (= 3.87, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
  ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (= 3.54, S.D. = 0.90) ปัจจัยด้านสถานที่             
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แยกเป็นรายข้อ คือ มีสถานที่ที่ เอ้ืออ านวยต่อผู้มาติดต่อ (= 3.57, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ 
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย (= 3.57, S.D. = 0.94) และสถานที่มีความสะดวกใน
การเดินทาง (= 3.47, S.D. = 0.89) ตามล าดับ 
  ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.61, S.D. = 0.80) ปัจจัยด้าน
เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ บริษัท ระบบการท างานสามารถสนองตอบความต้องการ ของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (= 3.95, S.D. = 0.94) รองลงมา บริษัท มีเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยในการ
ให้บริการ (= 3.69, S.D. = 0.87) และลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ในระบบอินเตอร์เน็ต 
(= 3.20, S.D. = 1.18) ตามล าดับ 
  ด้านราคาสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.70, S.D. = 0.85) ปัจจัยด้านราคาสินค้าที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายข้อ ราคาของ
สินค้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า (= 3.78, S.D. = 0.99) รองลงมา คือ ราคาของสินค้า          
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (= 3.71, S.D. = 1.00) และราคาของสินค้ามีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ (= 3.63, S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(= 3.80, S.D. = 0.44) พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ภาพรวม แยกเป็นรายข้อ การค้นหา
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ข้อมูล (= 3.93, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ (= 3.86, 
S.D. = 0.70) การตัดสินใจซื้อ (=3.84 ,S.D.=0.53) การประเมินทางเลือก (= 3.68, S.D. = 0.83) 
และความรู้สึกภายหลังการซื้อ (= 3.68, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
  ด้านการรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.86, S.D. = 0.70) 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้และตระหนักถึง
ความต้องการ แยกเป็นรายข้อ ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง (= 3.93, S.D. = 0.85) 
รองลงมา คือ ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทรับประกันภัย  (= 3.87, S.D. = 0.78)          
และต้องการความคุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง (= 3.78, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
  ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.93, S.D. = 0.68) พฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการค้นหาข้อมูล แยกเป็นรายข้อ โทร
สอบถามบริษัทรับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน นายหน้าประกันภัย  (  = 3.99, S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือเว็บไซต์ (= 3.95, S.D. = 0.76) และค้นหาข้อมูลจาก
สื่อโฆษณา (= 3.87, S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
  ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.68, S.D. = 0.83) พฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก แยกเป็นรายข้อ
บริษัทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และได้รับการยอมรับจากลูกค้า (= 3.74, S.D. = 0.98) รองลงมา 
คือ ด้านชื่อเสียงขององค์กร (= 3.68, S.D. = 1.00) และด้านความไว้วางใจในตราสินค้า (= 3.63, 
S.D. = 1.00) ตามล าดับ 
  ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.84, S.D. = 0.53) พฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ แยกเป็นรายข้อ ท่าน
ตัดสินใจซื้อเพราะเงื่อนไขพิเศษทางการค้า (= 3.88, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ตัดสินใจซื้อเพราะ
บุคคลในครอบครัว (= 3.84, S.D. = 0.78) และท่านตัดสินใจซื้อเพราะภาพลักษณ์องค์กร (= 3.82, 
S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
  ด้านความรู้สึกภายหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (= 3.68, S.D. = 0.74) 
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึกภายหลัง
การซื้อ แยกเป็นรายข้อ ท่านพึงพอใจในบริการหลังการขาย (= 3.88, S.D. = 0.97) รองลงมา คือ 
ท่านรู้สึกพึงพอใจและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน (= 3.76, S.D. = 0.85) และท่านไม่พึงพอใจในบริการ
หลังการขาย (= 3.39, S.D. = 1.08) ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม (Sig. = 0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ภาพรวม (Sig. = 0.056) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ด้านพนักงาน ด้านการสื่อสาร
ทางการตลาด และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 และด้านสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
5.2 อภิปรายผล 
  จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าประเด็นข้อ
ค้นพบมาอภิปราย ดังนี้ 
  ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ 
วาชิตพล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจท าประกันชีวิตในรูปแบบ BANCCASSURANCE 
ของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง             
31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ            
สิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ซื้อประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นหญิง            
มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000-30,000 บาท 
และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
คือ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านเบี้ยประกันภัย และด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง งานวิจัยมีความสอดคล้องกับ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างาน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด          
ในด้านผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการระบุเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนใน
กรมธรรม์มากที่สุด ตามมาด้วยด้านราคาเกี่ยวกับการช าระค่าเบี้ยประกันภัยที่ช าระ มีความเหมาะสม
กับความคุ้มครองที่ได้รับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต
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โดยตรง ด้านการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับมีเอกสารการน าเสนอขายที่ถูกต้องและชัดเจน ด้าน
บุคลากรเกี่ยวกับพนักงานบริการลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจในแผนประกันชีวิต ส าหรับให้บริการหลัง
การขายมากที่สุด ด้านกระบวนการและการให้บริการเกี่ยวกับการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว
มากที่สุด และด้านลักษณะทางกายภาย การน าเสนอเกี่ยวกับบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี และมั่นคง 
ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าเกี่ยวกับตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากที่สุด              
ด้านความภักดีต่อสินค้า เกี่ยวกับความต้องการกลับมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตซ้ า และด้านความ
ไว้วางใจเก่ียวกับความรู้สึกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด 
  ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร 
ภาพรวมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ด้านที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงาน รองลงมา คือ ด้านสินค้าและบริการ 
ด้านผู้บริหาร ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ  ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านราคาสินค้า ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม        
ซึ่งนักวิชาการได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์การธุรกิจแฟรนไซส์ที่ส่งผลถึงความ
ผูกพัน และประสบการณ์ของสมาชิก จากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไซส์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านทางแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ที่วิเคราะห์ทาง (Path Anlysis) 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลาเชิงบวกต่อความผูกพันของลูกค้า 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างาน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าเกี่ยวกับตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากที่สุด 
ด้านความภักดีต่อสินค้า เกี่ยวกับความต้องการกลับมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตซ้ า และด้านความ
ไว้วางใจเกี่ยวกับความรู้สึกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตดีมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด โดยมีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากจากปัจจัยด้านราคามากที่สุด 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม      
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์
ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ผลการวิจัยศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ ส าหรับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตในทุกกลุ่ม 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงาน
ในธุรกิจ ด้านพนักงาน ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และด้านสินค้าและบริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลกระทบของภาพลักษณ์องค์การธุรกิจแฟรนไซส์
ที่ส่งผลถึงความผูกพัน และประสบการณ์ของสมาชิก จากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากเจ้าของแฟรน
ไซส์ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านทางแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ที่วิเคราะห์ทาง 
(Path Anlysis) ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพัน
ของลูกค้า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อประกันภัย โรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการสร้าง            
และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง
การอ านวยความสะดวกและการรองรับการให้บริการของทางบริษัท ดังนั้น บริษัทควรมีการ
พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควรมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย เหมาะแก่การมาใช้
บริการของผู้บริโภค มีอาคารที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย การมีการสร้างและการน าเสนอทาง
กายภาพที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อถือของผู้บริโภคอีกด้วย  รวมถึงในด้านอ่ืน ๆ ที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญรองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านเบี้ยประกันภัย และด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ก็ควรได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบาย             
และตอบข้อสงสัยให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และมีอัธยาศัยดี หลาย ๆ 
องค์ประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและอยากซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
และในด้านของการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะบริษัทประกันแต่ละบริษัท มีการวาง
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นข้อดีในด้านต่าง ๆ ของบริษัทตน ดังนั้น กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด            
จึงจ าเป็นอย่างมากเพราะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในการซื้อสินค้าและบริการ เช่น 
อาจมีการให้ส่วนลดเมื่อตรวจสุขภาพแล้วผู้บริโภคแข็งแรงดี หรือเพ่ิมการให้บริการพิเศษในด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการชักจูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการ หรือเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด ผู้บริโภคไม่เคย
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ใช้บริการในการเคลมประกันเลย อาจมีส่วนลดที่เพ่ิมขึ้นหรือมีของขวัญเพ่ือสร้างก าลังใจให้แก่
ผู้บริโภคได้อีกด้วย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  5.4.1 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กรบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย โรคมะเร็งในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันภัย โรคมะเร็ง            
ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพราะอิทธิพลสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยมีความแตกต่างกัน เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาใช้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ 
  5.4.2 ควรศึกษา จุดเด่น จุดด้อย ของประกันภัย โรคมะเร็ง เพ่ือคาดการณ์ว่าผู้บริโภคมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัย โรคมะเร็งเป็นไปในทางทิศทางใด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้รูปแบบของประกันภัย โรคมะเร็ง เป็นไปตามที่ผู้บริโภคมีความ
ต้องการมากทีสุ่ด 
  5.4.3 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้บริโภค
ที่ตัดสินใจซื้อประกันภัย โรคมะเร็ง  ตัวแทนประกันภัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเพ่ือให้
ข้อมูลที่ได้รับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  5.4.4 ควรสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร กิจกรรม CSR คือการท าให้ธุรกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือคืนก าไรให้สังคม เป็นแนวคิดที่
ทุกองค์กรควรต้องมี รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่อหน่วยงานต่าง  ๆ อาทิ ชุมชนรอบโรงงาน 
สปอนเซอร์การจัดงาน หรือการมอบทุนการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมและ
สร้างความรู้สึกดี ๆ ต่อแบรนด์ของคุณได้ 
  5.4.5 ควรสร้างเครือค่ายทางอินเตอร์เน็ตอ มี Facebook และ Twitter อาจไม่เพียงพอ 
คุณต้องสื่อสารกับผู้บริโภคด้วย ทั้งการพูดคุย จัดกิจกรรม โปรโมชั่น หรือเล่นเกม โดยเน้นกิจกรรมที่
พวกเขาจะแชร์ หรือส่งต่อไปยังคนอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือขยายฐานลูกค้าต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการรับประกันภัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
 การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจาก            
การตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยจะรักษาสิทธิส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รั บจากท่าน          
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดียิ่ง 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 

สถาพร  เสาหัด 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าชี้แจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ  
   เพศชาย  เพศหญิง 
 
2. อายุ  
   อายุ 20-30 ปี  อายุ 31-40 ปี 
   อายุ 41-50 ปี  อายุ 51-60 ปี    
 
3.  สถานภาพ  
   โสด  สมรส  
   หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
 
4. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตร ี  
   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ  
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
   พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ 
 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  15,001-30,000 บาท  
   30,001-45,000 บาท  45,001 บาทขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับความส าคัญ 
 

ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ของประกันภัยโรคมะเร็ง 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 
1. ประกันภัยโรคมะเร็งต้องให้ความคุ้มครอง

ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ 
     

2. จ านวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) สามารถ       
ตอบสนองความต้องการของท่านได้ 

     

3. เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ต้องเข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อน 

     

ด้านเบี้ยประกันภัย 
1. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับผลประโยชน์  

ความคุ้มครอง 
     

2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยมีความเป็นมาตรฐาน      
3. ราคาค่าเบี้ยประกันสามารถผ่อนช าระได้      
ด้านช่องทางการตลาด 
1. มีช่องทางหลากหลายในการซื้อประกันโรคมะเร็ง      
2. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งตามบริษัท

ประกันภัยต่าง ๆ ได้ง่าย 
     

3. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือ Application 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการให้ส่วนลดราคาค่าเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง      
2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ 

ไม่มีการปรับราคาค่าเบี้ยตามช่วงอายุ 
     

3. มีการให้ของสมนาคุณพิเศษเมือซื้อประกันภัย
โรคมะเร็ง 

     

ด้านบุคลากร 
1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบาย 

และตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วน 
     

2. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถ      
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ให้บริการตอบข้อสักถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ของประกันภัยโรคมะเร็ง 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความน่าเชื่อ      
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
1. บริษัทประกันภัยมีอาคาร สถานที่ ที่สะอาด สะดวก

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     

2. สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย      
3. บริษัทมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการบริการ      
ด้านกระบวนการ 
1. ท่านคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายในการ

ให้บริการก่อนและหลังการซื้อประกันโรคมะเร็ง 
     

2. ท่านคาดหวังที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วจาก
เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

     

3. ท่านคาดหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
 

ทัศนคติต่อภาพลักษณ์องค์กรของผู้บริโภค 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. บริษัท ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น 

บริจาคเงินช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

     

2. บริษัท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น       
ภัยน้ าท่วม ภัยหนาว 

     

3. บริษัท มีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม      
ด้านการด าเนนิงานในธุรกิจ 
1. บริษัท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพ      
2. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ บริการที่ไม่เป็น

ธรรมจากบริษัท 
     

3. บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของ            
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

     

ด้านพนักงาน 
1. พนักงานมีความรู้ด้านประกันภัยโรคมะเร็ง      
2. พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที      
3. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการที่ดี      
ด้านสินค้าและบริการ 
1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งมีความหลากหลาย      
2. ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็งเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
     

3. ท่านได้รับความช่วยจากบริษัท อย่างรวดเร็วกรณีมี
ข้อสอบถามความคุ้มครองของประกันภัยโรคมะเร็ง 

     

ด้านการสื่อสารทางการตลาด 
1. เครื่องมือการสื่อสารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็ว      
2. เครื่องมือการสื่อสารมีความถูกต้องแม่นย า      
3. เครื่องมือในการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลูกค้า      
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ทัศนคติต่อภาพลักษณ์องค์กรของผู้บริโภค 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นที่ยอมรับ      
2. ผู้บริหารมีจิตใจสาธารณะให้ความช่วยเหลือสังคม      
3. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ซื้อประกันภัย  

อย่างเป็นธรรม 
     

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. มีสถานที่ท่ีเอ้ืออ านวยต่อผู้มาติดต่อ      
2. สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย      
3. สถานที่มีความสะดวกในการเดินทาง      
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน      
1. บริษัทมีระบบการท างานสามารถสนองตอบความ

ต้องการ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
     

2. บริษัท มีเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยในการให้บริการ      
3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ในระบบ

อินเตอร์เน็ต 
     

ด้านราคาสินค้า 
1. ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์      
2. ราคาของสินค้ามีความหลากหลายในการเลือกซ้ือ      
3. ราคาของสินค้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า      
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
 

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การรับรู้ถึงความต้องการ 
1. ต้องการความคุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง      
2. ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง      
3. ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทรับ 

ประกันภัย 
     

การค้นหาข้อมูล 
1. โทรสอบถามบริษัทรับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน 

นายหน้าประกันภัย 
     

2. ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือเว็บไซต์      
3. ค้นหาข้อมูลจากสื่อโฆษณา      
การประเมินทางเลือก      
1. ด้านชื่อเสียงขององค์กร      
2. ด้านความไว้วางใจในตราสินค้า      
3. บริษัทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และได้รับการ

ยอมรับจากลูกค้า 
     

การตัดสินใจซื้อ 
1. ตัดสินใจซื้อเพราะบุคคลในครอบครัว      
2. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะเงื่อนไขพิเศษทางการค้า      
3. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะภาพลักษณ์องค์กร      
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ      
1. ท่านพึงพอใจในบริการหลังการขาย      
2. ท่านรู้สึกพึงพอใจและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน      
3. ท่านไม่พึงพอใจในบริการหลังการขาย      
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ภาคผนวก ข 
รายชือ่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องและการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
 

ข้อที่ 
รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

1 เพศ    เห็นด้วย 
  เพศชาย     
  เพศหญิง     
2 อาย ุ    เห็นด้วย 
  อายุ 20-30 ปี     
  อายุ 31-40 ปี     
  อายุ 41-50 ปี     
  อายุ 51-60 ปี     
3 สถานภาพ    เห็นด้วย 
  โสด     
  สมรส     
  หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่     
4 ระดับการศึกษา    เห็นด้วย 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี        
  ปริญญาตร ี      
  สูงกว่าปริญญาตรี     

5. อาชีพ    เห็นด้วย 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     
  พนักงานบริษัท     
  เจ้าของกิจการ     

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    เห็นด้วย 
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท     
  15,001-30,000 บาท     
  30,001-45,000 บาท     
  45,001 บาทขึ้นไป      
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 

รายการข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

ด้านกรมธรรม์ประกันภัย 1.00 
1. ประกันภัยโรคมะเร็งต้องให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็ง

ทุกชนิดและทุกระยะ 
+1 +1 +1 1.00 

2. จ านวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกันภัย) สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้ 

+1 +1 +1 1.00 

3. เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน +1 +1 +1 1.00 
ด้านเบี้ยประกันภัย 1.00 
1. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับผลประโยชน์ความ

คุ้มครอง 
+1 +1 +1 1.00 

2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยมีความเป็นมาตรฐาน +1 +1 +1 1.00 
3. ราคาค่าเบี้ยประกันสามารถผ่อนช าระได้ +1 +1 +1 1.00 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 1.00 
1. มีช่องทางหลากหลายในการซื้อประกันโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
2. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งตามบริษัทประกันภัยต่าง 

ๆ ได้ง่าย 
+1 +1 +1 1.00 

3. ท่านสามารถซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์หรือ 
Application 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.00 
1. มีการให้ส่วนลดราคาค่าเบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
2. ราคาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาเดียวกันทุกช่วงอายุ ไม่มีการ

ปรับราคาค่าเบี้ยตามช่วงอายุ 
+1 +1 +1 1.00 

3. มีการให้ของสมนาคุณพิเศษเมือซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
ด้านบุคลากร 1.00 
1. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถอธิบายและ ตอบข้อ

สงสัยได้ครบถ้วน       
+1 +1 +1 1.00 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้บริการ
ตอบข้อสักถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

+1 +1 +1 1.00 
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3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความน่าเชื่อ +1 +1 +1 1.00 

รายการข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 1.00 
1. บริษัทประกันภัยมีอาคาร สถานที่ ที่สะอาด สะดวก          

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
+1 +1 +1 1.00 

2. สถานที่จอดรถมีความสะดวกสบาย +1 +1 +1 1.00 
3. บริษัทมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการบริการ +1 +1 +1 1.00 
ด้านกระบวนการ 1.00 
1. ท่านคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ

ก่อนและหลังการซื้อประกันโรคมะเร็ง 
+1 +1 +1 1.00 

2. ท่านคาดหวังที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่           
ของบริษัท 

+1 +1 +1 1.00 

3. ท่านคาดหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น +1 +1 +1 1.00 
รวม 1.00 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร 
 

รายการข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 1.00 
1. บริษัท ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาค

เงินช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
+1 +1 +1 1.00 

2. บริษัท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ า
ท่วม ภัยหนาว 

+1 +1 +1 1.00 

3. บริษัท มีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม +1 +1 +1 1.00 

ด้านการด าเนนิงานในธุรกิจ 1.00 
1. บริษัท เป็นองค์กรที่ให้บริการด้วยคุณภาพ +1 +1 +1 1.00 
2. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับ บริการที่ไม่เป็นธรรม

จากบริษัท 
+1 +1 +1 1.00 

3. บริษัท ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านพนักงาน 1.00 
1. พนักงานมีความรู้ด้านประกันภัยโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
2. พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที +1 +1 +1 1.00 
3. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการที่ดี +1 +1 +1 1.00 
ด้านสินค้าและบริการ 1.00 
1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งมีความหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 
2. ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
+1 +1 +1 1.00 

3. ท่านได้รับความช่วยจากบริษัท อย่างรวดเร็วกรณีมีข้อ
สอบถามความคุ้มครองของประกันภัยโรคมะเร็ง 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านการสื่อสารทางการตลาด 1.00 
1. เครื่องมือการสื่อสารสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็ว +1 +1 +1 1.00 
2. เครื่องมือการสื่อสารมีความถูกต้องแม่นย า +1 +1 +1 1.00 
3. เครื่องมือในการสื่อสารมีความเหมาะสมกับลูกค้า +1 +1 +1 1.00 
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รายการข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

ด้านผู้บริหาร 1.00 
1. ผู้บริหารเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม +1 +1 +1 1.00 
2. ผู้บริหารมีจิตใจสาธารณะให้ความช่วยเหลือสังคม +1 +1 +1 1.00 
3. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ซื้อประกันภัยอย่าง

เป็นธรรม 
+1 +1 +1 1.00 

ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1.00 
1. มีสถานที่ท่ีเอ้ืออ านวยต่อผู้มาติดต่อ +1 +1 +1 1.00 
2. สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยและทันสมัย +1 +1 +1 1.00 
3. สถานที่มีความสะดวกในการเดินทาง +1 +1 +1 1.00 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 1.00 
1. บริษัท ระบบการท างานสามารถสนองตอบความต้องการ 

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
+1 +1 +1 1.00 

2. บริษัท มีเทคโนโลยีที่ดี และทันสมัยในการให้บริการ +1 +1 +1 1.00 
3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ในระบบ

อินเตอร์เน็ต 
+1 +1 +1 1.00 

ด้านราคาสินค้า 1.00 
1. ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ +1 +1 +1 1.00 
2. ราคาของสินค้ามีความหลากหลายในการเลือกซ้ือ +1 +1 +1 1.00 
3. ราคาของสินค้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
 

รายการข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
1 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
2 

ผู้ท
รง

คุณ
วุฒ

ิที่ 
3 

IOC 

การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 1.00 
1. ต้องการความคุ้มครองหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
2. ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายหากป่วยเป็นโรคมะเร็ง +1 +1 +1 1.00 
3. ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทรับประกันภัย +1 +1 +1 1.00 
การค้นหาข้อมูล 1.00 
1. โทรสอบถามบริษัทรับประกันภัย หรือผ่านตัวแทน 

นายหน้าประกันภัย 
+1 +1 +1 1.00 

2. ค้นหาข้อมูลทาง Internet หรือเว็บไซต์ +1 +1 +1 1.00 
3. ค้นหาข้อมูลจากสื่อโฆษณา +1 +1 +1 1.00 
การประเมินทางเลือก 1.00 
1. ด้านชื่อเสียงขององค์กร +1 +1 +1 1.00 
2. ด้านความไว้วางใจในตราสินค้า +1 +1 +1 1.00 
3. บริษัทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และได้รับการยอมรับ

จากลูกค้า 
+1 +1 +1 1.00 

การตัดสินใจซื้อ 1.00 
1. ตัดสินใจซื้อเพราะบุคคลในครอบครัว +1 +1 +1 1.00 
2. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะเง่ือนไขพิเศษทางการค้า +1 +1 +1 1.00 
3. ท่านตัดสินใจซื้อเพราะภาพลักษณ์องค์กร +1 +1 +1 1.00 
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 1.00 
1. ท่านพึงพอใจในบริการหลังการขาย +1 +1 +1 1.00 
2. ท่านรู้สึกพึงพอใจและอยากแนะน าบุคคลอ่ืน +1 +1 +1 1.00 
3. ท่านไม่พึงพอใจในบริการหลังการขาย +1 +1 +1 1.00 

รวม 1.00 
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การทดสอบโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha) 
 การทดสอบท าได้โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซึ่งหากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่ามากกว่า 0.70 
สามารุสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้ 
 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของค าถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 3 0.776 
2. ด้านเบี้ยประกันภัย 3 0.758 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3 0.873 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3 0.924 
5. ด้านบุคลากร 3 0.846 
6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3 0.843 
7. ด้านกระบวนการ 3 0.846 

 

 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของค าถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ 
 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3 0.937 
2. ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 3 0.832 
3. ด้านพนักงาน 3 0.896 
4. ด้านสินค้าและบริการ 3 0.881 
5. ด้านการสื่อสารทางการตลาด 3 0.892 
6. ด้านผู้บริหาร 3 0.737 
7. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3 0.705 
8. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 3 0.776 
9. ด้านราคาสินค้า 3 0.805 
 

 ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของค าถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
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ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. การรับรู้และตระหนักถึงความต้องการ 3 0.746 
2. การค้นหาข้อมูล 3 0.775 
3. การประเมินทางเลือก 3 0.753 
4. การตัดสินใจซื้อ 3 0.886 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 3 0.904 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสถาพร  เสาหัด 
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 24 พฤศจิกายน 2520 
สถานที่เกิด จังหวัดพัทลุง 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 190 ซอยรามค าแหง 58/4 ถนนรามค าแหง       

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2543 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2551-2555 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายบริการตัวแทนและสาขา 
ที่ท างานปัจจุบัน 1908 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
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