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งานวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) และ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค 
(7C’s) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ในจงัหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน ์เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาในปัจจบุนั และท าการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสมการถดถอยโลจิท ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ จ านวนสมาชิก
ในครอบครวั อาชีพ รายได้ต่อเดือน เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิต ความรุนแรงของการแพร่
ระบาด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูผ้ลิต  (7Ps) พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ดา้นลักษณะทางกายภาพ 
รวมทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค  (7C’s) พบว่า คุณค่าที่ลูกคา้จะ
ไดร้บั การติดต่อสื่อสาร และการดแูลเอาใจใส่เป็นตวัแปรที่มีนยัส าคญัทางสถิติ และผลการวิจยัยงั
พบว่าความรุนแรงของการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนาไดส้่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโร
นา จากการเก็บแบบสอบถามยังพบว่า มีผูท้ี่ไม่ซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนา คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 
โดยสาเหตทุี่ไม่ซือ้ประกนัสว่นใหญ่ คือ ไม่เห็นว่าการท าประกนัเป็นสิ่งจ าเป็น คิดเป็นรอ้ยละ 34.88 
และสาเหตทุี่รองลงมา คือ ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ คิดเป็นรอ้ยละ 32.56 จากจ านวนผูท้ี่ไม่ซือ้
ประกันภัยไวรสัโคโรนาทัง้หมด ผลการวิจัยนีท้  าใหท้ราบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อ
ประกันไวรัสโคโรนาของผู้บริโภค เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถผลิตแผนประกันได้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

 
ค าส าคญั : ความเสี่ยง, ประกนัภยั, ไวรสัโคโรนา, การตดัสินใจซือ้ 
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The purpose of this research is to study the individual factors, the marketing 

mix factors (7Ps) and the marketing mix factors from a consumer perspective (7C's) 
affecting the decisions of consumers in choosing to buy Coronavirus insurance among 
the population of the Bangkok metropolitan area. The sample used for this research was 
400 people residing or working in the Bangkok metropolitan area. The data was 
collected by an online questionnaire, due to current Coronavirus outbreaks. The data 
was analyzed by using Binary logistic logit regression equation. The results of the 
analysis of personal factors found that age, gender, number of family members, 
occupation, income, reserve for living, the severity of the epidemic and marketing mix 
factors (7Ps), it was found that the product, distribution channel, marketing promotion, 
staffing, and physical appearance Including the 7C's, found that the value that 
customers received in terms of communication and care were statistically significant 
variables. The research also found that the severity of the Coronavirus epidemic 
influenced decisions to buy Coronavirus insurance. From the sample group found that 
there 32.25% of people who did not buy Coronavirus insurance. The reason for not 
choosing to buy insurance was mostly not seeing the necessity of it and accounted for 
34.88% and followed by no risk of infection. This represents 32.56% of the total number 
of people who did not purchase Coronavirus insurance. 

 
Keyword : Risk, Insurance, Coronavirus, Purchase decision 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงดว้ยดี เนื่องจากไดร้บัความกรุณาเป็นอย่างดีจากบุคคลต่างๆ 
ทัง้ดา้นวิชาการดา้นการด าเนินงานวิจัยและดว้ยความกรุณาของ  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ  
สขุไพบลูยว์ฒัน ์อาจารยท์ี่ปรกึษางานวิจยัที่ไดใ้หค้วามอนเุคราะหเ์ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา ใหค้ าแนะน า 
ช่วยเหลือดแูลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวิจยัฉบบันีเ้สมอมา ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ในความ
กรุณา และกราบขอบพระคณุอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์น คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุก
ท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอ้ันมีค่า ใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผูว้ิจัย 
เพื่อใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตและการท างานต่อไป กราบขอบพระคณุเป็นอย่าง
สงู ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ใหค้วามร่วมในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี เพื่อใหง้านวิจยัฉบบันีส้ามารถลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครวัทุกท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจ 
ห่วงใย ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ค่อยช่วยเหลือและให้ก าลังใจกันเสมอมา ท าให้ผู ้วิจัยมีความ
พยายามจนส าเรจ็ในวนันี ้

สดุทา้ยนี ้คุณประโยชน ์และความดีอันพึงมีจากงานวิจัยฉบบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบใหก้ับ บิดา 
มารดา ครูบาอาจารยท์กุท่าน ซึ่งเป็นผูม้อบวิชาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานที่ส  าคญัยิ่งแด่ผูว้ิจยั 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละวนั ณ ปัจจุบนันีย้่อมมีความเสี่ยง  เนื่องจากชีวิตของ
มนุษยม์ีความไม่แน่นอน กับสิ่งต่าง ๆ เกิดขึน้ไดเ้สมอทัง้ในดา้นความวุ่นวาย ความเสี่ยงของชีวิต
ในด้านโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการและความรุนแรงมากขึน้ในทุกวัน ดังเช่น  ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มี โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 (COVID-19) เกิด                
การระบาดขึน้มา ซึ่งเป็นเชือ้ไวรสัสายพันธุ์ใหม่ โดย CO มาจากค าว่า Corona VI มาจาก Virus 
และ D มาจาก Disease ที่แปลว่า โรค ซึ่งไวรสั COVID-19 เป็นไวรสัชนิดใหม่ ที่มีความเชื่อมโยง
กับตระกูลของไวรสัที่เป็นตน้เหตุของโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
รวมทั้งโรคไขห้วัดธรรมดาบางประเภท โดยเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 นี ้จะเป็นเชือ้ไวรสัที่แพร่จาก
สตัวม์าสู่มนุษยแ์ละระบาดอยู่นานหลายปีแลว้ ซึ่งพบเป็นครัง้แรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และ
เป็นศูนยก์ลางการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกในเวลานี ้เชือ้ไวรสัโควิด-19 จะสามารถแพร่กระจายได้
ด้วยการสัมผัสจากการไอและจามของผู้ติดเชือ้ การสัมผัสพื ้นผิวที่มีเชื ้อไวรัสปนเป้ือน ไวรัส 
COVID-19 อาจอยู่รอดบนพืน้ผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกท าลายไดด้้วยสารฆ่าเชือ้ทั่วไป           
ซึ่งโรคไวรสัโคโรนาจะมีอาการ ไดแ้ก่ มีไข ้ไอ และหายใจหอบ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีโรค
ปอดอกัเสบ หรือหายใจล าบากรว่มดว้ย และอาจถึงขัน้เสียชีวิตได ้(UNICEF Thailand, 2563) 

เมื่อปลายปี 2562 ไดเ้กิดโรคไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรง
ครัง้ใหญ่ โดยจะมีลกัษณะของโรค เป็นกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 2  หรือชื่อเดิม
ที่องคก์ารอนามัยโลกเคยใชคื้อ โคโรนาไวรสัสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเป็นที่รูจ้ักกันในชื่อ โคโรนา
ไวรสัอู่ฮั่น ไวรสันีท้  าใหเ้กิดการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตขุองการระบาดของเชือ้
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในพ.ศ. 2562 ถึง 2564 โดยผู้ป่วยรายแรกถูกแจ้งให้องค์การ
อนามยัโลกทราบในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

เนื่องจากผูป่้วยหลายรายในช่วงแรกมีความเชื่อมโยงกับตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งจ าหน่าย
อาหารทะเลและสัตว ์จึงเชื่อว่าเชือ้ไวรสัตัวนี ้มีต้นก าเนิดจากสัตว์  การเปรียบเทียบล าดับทาง
พนัธุกรรมของไวรสันีแ้ละตวัอย่างไวรสัอ่ืน ๆ ไดแ้สดงความคลา้ยคลึงกบัโรค SARS (79.5%) และ            
ไวรสัในคา้งคาว (96%) จึงสรุปไดว้่าโรคนีม้ีตน้ก าเนิดในคา้งคาว เนื่องจากมีความเป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/SARS
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ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส านักงานขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไดร้บัแจง้
จากทางการจีนว่ามีผูป่้วยโรคปอดบวมรุนแรงหลายเคสที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งเกิดขึน้ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชือ้ที่ไม่เคยถูกตรวจพบมาก่อน ซึ่งผูป่้วยส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมโยงกับตลาดขายส่งปลาและอาหารทะเลหวาหนาน ในเมืองอู่ฮั่น ท าใหโ้ฆษกขององคก์าร
อนามยัโลกแจง้ว่ามีความเป็นไปไดท้ี่แหล่งที่มาของการติดเชือ้จะเกิดจากตลาดแห่งนี ้แต่ยงัไม่พบ
การติดต่อจากคน สู่คน ซึ่งดึงดูดความสนใจทั่วโลก เนื่องจากสถานการณค์ลา้ยกับในปี 2545 ถึง 
2546 กรณีของโรคระบาดซารส์ ที่เกิดขึน้ในภาคใตข้องจีน ซึ่งท าใหม้ีผูติ้ดเชือ้มากกว่า 700 คน                   
ทั่วโลก 

ในช่วงที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามยัโลกไดร้ะบุชื่อของโรคนีว้่า COVID -
19 ซึ่งย่อมาจาก coronavirus disease 2019 หรือ โรคติดเชื ้อโคโรนาไวรัส 2019 เมื่อวันที่  11 
กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2563 และต่อมาในวันเดียวกัน คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย
อนกุรมวิธานของไวรสั แจง้ว่าตามกฎที่มีอยู่จะค านวณความสมัพนัธแ์บบสายล าดบัชัน้ของโคโรนา
ไวรสั บนพืน้ฐานของล าดับของกรดนิวคลีอิกที่เหมือนกันหา้ต าแหน่ง ท าใหค้วามแตกต่างของ           
สายพันธุ์ (Strain) ไวรสัสายพันธุ์ใหม่นี ้ต่างจากสายพันธุ์ไวรสัของโรคซารส์ ที่ระบาดในปี 2546 
ดังนั้นคณะกรรมการระหว่างประเทศจึงระบุว่าโควิด 2019 เป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่
เก่ียวขอ้งกบัโรคทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลนัรุนแรง 

การติดเชือ้ในมนุษยค์รัง้แรกอยู่ในช่วงตน้เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นจดุเริ่มตน้การ
ระบาดของโรค สถานที่เพียงแห่งเดียวที่ถูกโยงไปถึงคือตลาดอาหารทะเลหฺวาหนาน ในเมืองอู่ฮั่น
ประเทศจีนซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ต้นก าเนิดของไวรัสชนิดนี ้ โดยอาจเริ่มจากสัตว์ที่ ติดเชื ้อ          
เพียงตวัเดียว ในเวลาต่อมาไวรสัดงักล่าวแพร่กระจายไปยงัทุกจงัหวดัของประเทศจีน และมากกว่า 
20 ประเทศในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย การแพร่กระจายจากคนสู่คนมีผูป่้วยที่
ไดร้บัการยืนยนัทัง้ในประเทศจีน เยอรมนี ไทย เวียดนาม ญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมรกิา 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 การระบาดของไวรสันี ้ไดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นภาวะ
ฉุกเฉินดา้นสุขภาพระดบัโลกโดยองคก์ารอนามยัโลก จนถึงปัจจุบนั ผูป่้วยประมาณ 1 ใน 5 ไดร้บั
การวินิจฉัยใหอ้ยู่ในภาวะวิกฤต โดยเกิดขึน้กบัคนที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น หรือติดต่อสมัผสักบัคน
ที่เดินทางจากพืน้ที่โดยตรง อัตราการเสียชีวิตและอตัราการเจ็บป่วยโดยรวมเนื่องจากการติดเชือ้
จากเชือ้ไวรสันี ้ยงัไม่เป็นที่ทราบแน่ชดั เนื่องจากอตัราการตายสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา
ในระหว่างการระบาดของโรคในปัจจุบนั และเนื่องจากมีผูป่้วยที่มีการแสดงอาการเพียงเล็กนอ้ย
และผูท้ี่ไม่แสดงอาการ ซึ่งท าใหไ้ม่ไดร้บัการวินิจฉัยที่ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัเบือ้งตน้ได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019
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คาดว่าอตัราการเสียชีวิตจะอยู่ที่   2 - 3% ของผูติ้ดเชือ้ และองคก์ารอนามยัโลกยงัไดเ้สนอว่าอตัรา
การเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 3% (องคก์ารอนามยัโลก, 2563) 

ตาราง 1 จ านวนผูติ้ดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) สะสม ในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก (ณ วันที่ 
12 มกราคม พ.ศ. 2564) 

     หน่วย : คน 

ทวีป ผู้ติดเชือ้ ผู้ติดเชือ้ใหม่ ตาย ตายเพ่ิม รักษาหาย 

ยโุรป 25,882,123 14,544 582,275 254 13,580,813 

อเมรกิาใต ้ 11,687,443 30,046 318,955 510 10,358,881 

อเมรกิาเหนือ 26,221,384 233,588 553,982 2,466 16,002,826 

เอเชีย 22,400,383 17,807 367,470 47 20,624,065 

แอฟรกิา 5,037,308 0 221,005 0 3,979,173 

โอเชียเนีย 49,088 22 934 0 27,997 

รวมทัง้สิน้ 91,277,729 296,007 2,044,621 3,277 64,573,755 

ที่มา: องคก์ารอนามยัโลก (2564) 

เมื่อวันที่  19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาอีกครั้งใน
ประเทศไทย จากเหตุการณ์ที่พบผูติ้ดเชือ้ส่วนใหญ่ในประเทศ มีความสมัพันธ์กับตลาดกลางกุ้ง       
ในจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังพบผู้ติดเชือ้ในชุมชน ที่อาศัยและท างานอยู่ในตลาดใกล้เคียง          
รอ้ยละ 43 ของจ านวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด  ส าหรบัการตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนาในจังหวัด
สมุทรสาครนั้นมีความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งจ านวนประชากรชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นและอุตสาหกรรมสัตว์น ้า ซึ่งมีผู ้ค้าเดินทางไปมาเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคญัหลายแห่งอีกดว้ย ดังนัน้เมื่อผูค้นเดินทางมาที่จงัหวัดแห่งนีแ้ละเดินทางต่อไปยัง
จังหวัดต่างๆ จึงท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว 
การระบาดในครัง้นีท้  าใหจ้ านวนผูติ้ดเชือ้ในประเทศไทยเพิ่มขึน้จากหลกัพันคน เป็นหลกัหมื่นคน 
ในวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 และในวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ยอดผูติ้ดเชือ้สะสมมีจ านวน 
10,834 คน ดงันัน้การควบคมุโรค อาจใชม้าตรการที่มุ่งเนน้ที่การควบคมุโรคในกลุ่มกอ้นใหญ่ เพื่อ
ลดการแพร่กระจายไปในวงรอบต่อไป ซึ่งประชาชนเป็นส่วนส าคัญในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019
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ควบคมุโรคในครัง้นี ้โดยการ ปฏิบติัตามมาตรการ สวมใส่หนา้กากอนามัย ลา้งมือบ่อยๆ ลดการ
เดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด (กระทรวงสาธารณสุข, 
2564) 

ภาพประกอบ 1 จ านวนผูติ้ดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) สะสมในประเทศไทย 

 

ที่มา: กรมควบคมุโรค (2564) 

การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรสัโคโรนาในประเทศไทย เป็นจุดเปลี่ยนส าหรบัคนไทยใน
หลาย ๆ เรื่อง ทัง้ในเรื่องของการดูแลสุขอนามัย การหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึน้ วิถี
การด าเนินชีวิตในแต่ละวนัที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง รวมถึงทศันคติของคนไทยที่มี
ต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะพบว่าคนไทยต่ืนตัวในเรื่องนี ้พอสมควร โดยเฉพาะใน             
เมืองใหญ่ แหล่งชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว คนไทยจ านวนหนึ่งมีการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อ
ปอ้งกนัโรค ในขณะเดียวกนัภาครฐัก็ไดแ้จกหนา้กากอนามยัรวมถึง เจลลา้งมือใหก้บัประชาชนฟรี 
รวมทัง้ท าการจดัจ าหน่ายในราคาที่เหมาะสม 

ดังนัน้จะเห็นว่าปัจจัยพืน้ฐานที่มีความส าคัญมากในการด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย ์
คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่อยู่อาศัยให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรพัยส์ิน เครื่องนุ่งห่มท าใหเ้กิดความอบอุ่น และ ยารกัษาโรคเพื่อด ารงชีวิตต่อไป ซึ่งมนุษยท์ุกคน
ย่อมมีความต้องการพื ้นฐานเหล่านั้น แต่ก็ยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019
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สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที่จะท าใหช้ีวิตของมนุษยท์ุกคนเปลี่ยนแปลงไปในดา้นต่าง ๆ รวมถึงยังมี
โอกาสประสบกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได ้ ซึ่งสามารถเกิดขึน้กับ
ตนเองไดต้ลอดเวลา มนษุยท์กุคนลว้นมีความเสี่ยงในชีวิตของตนทัง้สิน้ ดงันัน้ควรมีการเตรียมการ
ที่จะรองรบักับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ไวก้่อนและให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ และเพื่อ
ปอ้งกนั บรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหไ้ดร้บัผลกระทบที่เกิดขึน้ใหน้อ้ยที่สดุ สิ่งที่ช่วยไดอี้ก
ทางหนึ่งก็คือ การท าประกนัภยั ดงันัน้ ธุรกิจประเภทประกนัภยั จึงไดเ้ขา้มามีความส าคญัในสงัคม 
เนื่องจากธุรกิจประเภทนีม้ีการจูงใจมนุษยใ์หเ้ล็งเห็นว่าหากมนุษย์มีการเจ็บป่วยและจ าเป็นตอ้ง
เขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐับาล อาจดูแลไม่ทั่วถึงหากตอ้งการจะเขา้รบัการ
รกัษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชย้ารกัษาโรคและค่ารกัษาพยาบาลที่มีราคาสงู แต่
ผู้ที่มีรายได้น้อยอาจไม่สามารถที่จะเข้ารบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้ ธุรกิจ
ประเภทประกันภัย จึงพยายามสรา้งความเชื่อมั่นว่ามนุษยท์ุกคนที่ท าประกันภัยไวก้ลับบริษัท
ประกันภัยสามารถที่จะเขา้รบัการรกัษาพยาบาลตลอดจนมียารกัษาโรคที่ดีพอ เมื่อยารกัษาโรค
เป็นปัจจยั 4 ของการด ารงชีวิตมนุษย ์จึงท าใหเ้กิดธุรกิจประกันขึน้มา ซึ่งสานรอยต่อระหว่างการ
รกัษาโรคและการรกัษาพยาบาล เพื่อท าใหม้นษุยด์ ารงชีวิตอยู่ไดโ้ดยน าเสนอในรูปแบบประกนัภยั
เกิดขึน้ จึงเกิดธุรกิจกิจประกนัภยั ซึ่งมีบริษัทประกนัภยัหลายแห่งเขา้มาด าเนินกิจการและแข่งขัน
กนัเป็นจ านวนมาก เพื่อใหป้ระชาชน ซึ่งเป็นผูบ้ริโภคซือ้ เพื่อรองรบัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้กับชีวิต 
อาทิ การเสียชีวิต การเจ็บป่วย ที่เกิดขึน้ไดโ้ดยไม่คาดการณใ์นทุก ๆ วนัเวลาของการด ารงชีวิตใน
แต่ละวัน  ที่อาจส่งผลกระทบใหเ้ราและครอบครวัเกิดความสูญเสียและเสียหายได ้ทั้งทางดา้น
รา่งกายและจิตใจ ทกุคนไม่ตอ้งการใหเ้หตกุารณข์องความเสี่ยงภยันัน้เกิดขีน้กบัตนเอง ซึ่งการเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย นั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย ์แต่ตอ้งเกิดขึน้ในเวลาที่พรอ้มและเหมาะสม ดังนั้นจึง
ตอ้งตระหนกัถึงการวางแผนการด ารงชีวิตใหม้ีคณุภาพและมีความยั่งยืนยิ่งขึน้ เพื่อปอ้งกนัและลด
ความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในทุก ๆ วิน าที ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ให ้            
นอ้ยที่สดุ  (กมลภทัร นิยมนา, 2554) 

ในอดีตการท าประกันภยัเป็นเรื่องที่ไกลตวัส าหรบัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เพราะคิดว่าเป็นเรื่อง
ที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งเป็นการสิน้เปลืองเงินทอง เพราะจะตอ้งมีการจ่ายค่าเบีย้ประกัน และยังมอง           
ไม่เห็นถึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัรวมถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมดว้ย การขายประกนัของบริษัท
ต่าง ๆ จะมีตัวแทนขายประกันของบริษัทมีการสอบเพื่อเป็นตัวแทนขายและจะขายประกันโดย
อธิบายถึงเงื่อนไขและประโยชนข์องกรมธรรมว์่าจะไดร้บัสิทธิประโยชนอ์ะไรบา้งโดยในบางครัง้มี
ความต้องการที่จะขายมากเกินไป หรือยังขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการจูงใจผู้บริโภค         
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ไม่เพียงพอ สรา้งความร าคาญและแรงกดดันใหผู้บ้ริโภคอย่างมาก  ท าใหเ้กิดความรู้สึกต่อตา้น
ประกอบกบัการที่บริษัทยงัไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคพวกเขาตอ้งการอะไร และ
จะไดร้บัอะไรจากการท าประกนัภยั ซึ่งการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ตัง้แต่ปลายปี 2562 มา
จนถึง ณ ปัจจุบนันีย้ังคงรุนแรงเหมือนเดิม ท าให้บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ในช่วงนีใ้หค้วามสนใจที่
จะใหผู้บ้ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ประกันภัยของประชากร ในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา  
โดยแต่ละบริษัทประกนัภยัต่าง ๆ ก็ตอ้งคิดหากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่มีสิทธิผลประโยชน ์และ
การส่งเบีย้ประกันแบบต่าง ๆ  ให้มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการจูงใจหรือให้ผูบ้ริโภค      
หนัมาใหค้วามสนใจกบัการท าประกันภัยมากขึน้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความเสี่ยงใน
การด าเนินชีวิตผ่านธุรกิจประกันภัย สามารถท าใหเ้กิดประโยชนก์ับผูท้  าประกันภัย ในหลาย ๆ 
ดา้นเช่น สามารถแบ่งเบาภาระความรบัผิดชอบของเราได ้หากเกิดเหตกุารณไ์ม่คาดคิดในชีวิตของ
ผูบ้ริโภคดงัเช่น ถา้หากเจ็บป่วยดว้ยการติดเชือ้ไวรสัโคโรนาในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
และยังสามารถช่วยเหลือครอบครวัไวไ้ด้ในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินและแม้เกิดเหตุการณ์ขึน้อย่าง       
ไม่คาดคิด ถา้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซือ้ประกันภัยในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ถา้หาก
ท าประกนัภยัในช่วงระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนานี ้จะสามารถเบิกค่าชดเชยสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล
ความคุม้ครองยามเจ็บป่วยไดแ้ละยงัมีการชดเชยรายไดต่้อวนัตามวงเงินประกนัที่ท าประกนัภยัไว้
แต่ละบริษัทที่แตกต่างกนัออกไปและยงัคุม้ครองกรณีมีการเสียชีวิตจะจ่ายค่าปลงศพแต่ละบรษิัท
แต่ละแผนประกันที่ผู ้บริโภคตัดสินใจซื ้อก็แตกต่างกันออกไป  ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลและการสรา้งความมั่นคงในชีวิต อย่างไรก็ตามบริษัทประกันภัย เป็นธุรกิจที่ท า
หน้าที่การบริการใหค้วามคุม้ครองหรือช่วยบรรเทาความเสี่ยงภัย  โดยเป็น การรวมของกลุ่มคน 
เพื่อร่วมกนัเฉลี่ยภัยอนัเนื่องมาจากการตาย การสญูเสียอวยัวะ ทุพลภาพ และการสญูเสียรายได้
ในยามชรา  ในยามเจ็บไขไ้ดป่้วยและในยามพักฟ้ืนรกัษาตัว  โดยปัจจุบนัธุรกิจประกันภัยจัดเป็น
ธุรกิจประเภทสถาบนัการเงินที่ภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญัอย่างต่อเนื่องและยงัคงใหก้ารสนบัสนุนให้
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (บงกช แกว้ศรี, 2552) 

คนยุคใหม่  สื่อมวลชน นักวิชาการ รฐับาล องคก์รภาครฐัและเอกชน ก าลงัตระหนักถึง 
ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยก าลงัเริ่มที่จะเขา้สู ่สงัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society) โดยหนัมาให้
ความส าคญักับค่ารกัษาพยาบาลยามเจ็บป่วยมากขึน้ สอดคลอ้งกบัปัจจุบนัประเทศไทยที่ก าลงั
เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ประกอบกับพฤติกรรมคนยุคใหม่ครองตัวอยู่เป็นโสดมากขึน้ หรือแม้แต่มี
ครอบครวั มีลูก แต่ว่าคนยุคใหม่เลือกพึ่งพาลูกไดน้อ้ยลง ขณะที่มีความเสี่ยงโรครา้ยมีมากขึน้จึง
ตอ้งท าประกนัสขุภาพ โดยสถิติในช่วง  5  ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 พบว่า มีอตัราการ
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เพิ่มขึน้ของเบีย้ประกันสุขภาพในธุรกิจประกันชีวิตสูงขึน้ในทุก ๆ ปี เฉลี่ยปีละ 11.31%  ขณะที่
ปัจจุบันธุรกิจประกันภัย ไดม้ีเบีย้ประกันสุขภาพจ านวน 41,087.395 ล้านบาท โดยคิดเป็นเบีย้
ประกันสุขภาพจากประกันชีวิตจ านวน 36,060.35 ลา้นบาท คิดเป็น 87.76% หนึ่งในเหตุผลที่คน
สนใจซื ้อประกันสุขภาพกันมากขึ ้น เนื่ องมาจากต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ปีเฉลี่ย ราว 8% รวมถึงการเตรียมความพรอ้มที่จะรบัมือกบัโรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ รวมทั้งตอ้งการไดร้บับริการทางการแพทยท์ี่สะดวกและรวดเร็ว สามารถรบัการ
รกัษาจากแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางท าใหส้วสัดิการท่ีมีอยู่เดิมหรือสิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ประชาชนทั่วไป
ไดร้บัไม่เพียงพอ และยังมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น การที่ภาครฐัออกนโยบายกระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการไดร้บัความคุม้ครองและการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การเขา้สู่ชีวิตหลงัวัยเกษียณ ประชาชนส่วนใหญ่จึงเริ่มตระหนักถึงเรื่องค่ารกัษาพยาบาล ที่ไดม้ี
การปรบัตวัสงูขึน้ในทุก ๆ ปี ประกอบกบัการที่ทุกคนตอ้งการที่จะไดร้บัการรกัษาพยาบาลที่ดีที่สุด
มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งความตอ้งการเหล่านีไ้ดก้ระตุน้ใหป้ระชาชนจ านวนมากเริ่มหนั
มาสนใจเก่ียวกบัการท าประกนัสขุภาพเพิ่มขึน้ และภาครฐัยงัมีมาตรการเก่ียวกบัภาษีที่สง่เสรมิให้
ผูเ้อาประกัน สามารถน าค่าเบีย้ประกันชีวิตและประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วน
บุคคลได ้และยังมีมาตรการส่งเสริมและการสนับสนุนอ่ืน ๆ จากหน่วยงานที่ก ากับดูแล ส าหรบั
ธุรกิจประกนัชีวิตไทยในครึ่งปีหลงั 2562  ไดม้ีแนวโนม้ส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่จะไดร้บัความนิยมส่วน
ใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑป์ระเภทใหค้วามคุม้ครอง เช่น ประกันสุขภาพ หรือแบบประกันควบคู่กับ
การลงทนุ เป็นตน้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 พบว่า ประชาชนใหค้วามสนใจซือ้
กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่  3 เมษายน 2563 มีผู้
ตัดสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกันภัยไวรสัโคโรนา จ านวน 7,121,651 ฉบบั ภายในระยะเวลาเพียง 2 
เดือน จึงนับไดว้่าเป็นการสรา้งประวัติศาสตรห์น้าใหม่ใหก้ับวงการประกันภัยไทย (ประชาชาติ
ธุรกิจ,  2563) แสดงใหเ้ห็นว่าในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่เริ่มหันกลบัมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมาก
ขึน้และมีการวางแผนส าหรบัอนาคตมากขึน้ จึงไดต้ดัสินใจในการท าประกนัสขุภาพและประกนัภยั
ไวรสัโคโรนาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ แสดงใหเ้ห็นว่าตลาดประกนัภยัในไทยยัง
สามารถเติบโตไดอี้กมาก  
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ภาพประกอบ 2 จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยัไวรสัโคโรนาสะสม 

 

ที่มา: สายก ากบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยั ส านกังาน คปภ. (2563) 

หลงัจากที่ความเสี่ยงไวรสัโควิด-19 เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และตัวเลขผูติ้ดเชือ้เติบโต
ขึน้อย่างมีนัยส าคัญ จึงท าใหผู้ค้นจ านวนมากมีความสนใจในการท าประกันภัยไวรสัโคโรนากัน
เป็นจ านวนมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้กับตนเองและครอบครวั ท าให้ธุรกิจบริษัท
ประกนั ตวัแทน โบรกเกอร ์และแบงกแ์อสชวัรนัส ์ไดอ้อกแพ็คเกจแผนประกนัคุม้ครองโควิด-19 ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบรบักับสถานการณ์ COVID-19 และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค สิ่งที่ควรค านึงถึง ซึ่งหลายคนมักจะมองขา้ม คือการศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์
ก่อนท าประกัน ส าหรับประกันภัยไวรัสโคโรนา จะเป็นการรับประกันระยะสั้นเพียง 1 ปี และ
รบัประกันโรคแบบเฉพาะเจาะจง ดังนัน้เงื่อนไขของกรมธรรมจ์ะลดนอ้ยลงตามสดัส่วน สภาพที่
เป็นมาก่อนการท าประกนั (pre-existing condition) อาจถูกยกมาเป็นสาเหตใุนการยกเวน้ความ
คุม้ครองได ้ซึ่งบริษัทประกันหลายแห่งอาจรบัประกันและมีผลบงัคบัความคุม้ครองทันทีหลงัจาก
ไดร้บัช าระเบีย้ประกนัเป็นที่เรียบรอ้ย แต่จะมีประกนับางตวัอาจก าหนดเงื่อนไขไม่คุม้ครองสภาพที่
เป็นมาก่อนการท าประกัน ซึ่งหมายความว่าหากมีอาการแสดงออกมา เขา้ข่ายตอ้งสงสยั หรือมี
ความเสี่ยงติดเชือ้ ณ วนัก่อนเริ่มท าประกนั ก็เสี่ยงที่จะถูกบอกเลิกกรมธรรม ์หรือบรษิัทประกนัจะ
ปฏิเสธจ่ายความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชือ้ในภายหลังได ้โดยประกันโควิด -19 แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ 1. ค่าสินไหมทดแทนกรณีตรวจเจอโรค บริษัทประกันจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียวเมื่อ
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ตรวจพบเชือ้ จากนัน้ความคุม้ครองจะสิน้สดุลงทนัที นั่นหมายความว่า เจอ-จ่าย-จบ  2. คุม้ครอง
ค่ารกัษาพยาบาลหรือค่าชดเชยรายวัน ลกัษณะเดียวกันกับประกันสุขภาพที่คุม้ครองตามแผน
ผลประโยชนท์ี่ซือ้ 3. คุม้ครองกรณีโคม่า ผลประโยชนป์ระเภทนีจ้ะคุม้ครองก็ต่อเมื่อผูเ้อาประกัน
อยู่ในภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทลม้เหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดทา้ย 
รุนแรง และแพทยล์งความเห็นว่าไม่มีวิธีรกัษาใหห้ายได ้หรือเป็นสาเหตทุ าใหเ้สียชีวิตโดยมีสาเหตุ
หลกัจากการติดเชือ้โคโรนาไวรสั และ 4. คุม้ครองกรณีเสียชีวิต โดยจะคุม้ครองใหเ้ป็นเงินชดเชย
เมื่อเสียชีวิตจากการติดเชือ้ฯ เท่านั้น หากเกิดวันใดวันหนึ่งไดติ้ดเชือ้ไวรสัโควิดขึน้มา บริษัทฯ
ประกันจะจ่ายสินไหมทดแทนตามแผนผลประโยชนท์ี่มีอยู่ เพราะโควิดถือเป็นการเจ็บป่วยจาก
โรคภัย สุดทา้ยแลว้ประกันโควิด-19 ถือเป็นตัวเลือกส าหรบัผูท้ี่ยังไม่มีประกันสุขภาพมาก่อนเลย 
ซึ่งถือไดว้่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งมี เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงดา้นค่าใชจ้่ายในการรกัษาและชดเชย
รายไดท้ี่อาจเกิดขึน้ สกัวนัใดวนัหนึ่งโดยที่ไม่ทนัตัง้ตวั อย่างไรก็ตาม ประกนัโควิดมีความคุม้ครอง
เพียงปีเดียวเท่านัน้ และมีแนวโนม้ค่ารกัษาพยาบาลทั่วไปที่เพิ่มสูงขึน้เรื่อย ๆ (The momentum,  
2563) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พบว่า ประชาชน
ตดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภัยไวรสัโคโรนากนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากขอ้มลู ณ วนัที่ 3 เมษายน 
2563 มีผูต้ดัสินใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัไวรสัโคโรนา จ านวน 7,121,651 ฉบบั ภายในระยะเวลา
เพียง 2 เดือน จึงนับได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตรห์น้าใหม่ให้กับวงการประกันภัยไทย 

(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562a) 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. การศกึษาในเชิงพรรณนาปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง

ของผูผ้ลิต (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. การศึกษาในเชิงวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูผ้ลิต (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ความส าคัญของการวิจัย 
วิจัย เรื่ อ ง  การตัดสิน ใจซื ้อประกันภั ย ไวรัส โค โรนาของประชากร ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค 
(7C’s) ที่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร 
โดยงานวิจัยฉบับนีเ้ก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน ์เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท าให้
สามารถประมาณแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาของกลุ่มตัวอย่างไดดี้ขึน้ ใน
มุมมองที่กวา้งขึน้และท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อน าเสนอแก่หน่วยงานภาคเอกชน
และภาครฐั รวมทัง้น าผลการศกึษาไปประยกุตพ์ฒันาปรบัปรุงแกไ้ขในดา้นของธุรกิจประกนัภยัให้
ดีมากขึน้ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถผลิตแผนประกันให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคก็จะไดร้บัประโยชนใ์นการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของตน
อีกทั้งยังท าให้ภาครัฐสามารถส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้เห็นถึงความส าคัญของการท า
ประกนัภยัและด าเนินการสรา้งนโยบายต่าง ๆ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
งานวิจ ัยฉบ ับนี ้ท าการศึกษาการตัดสินใจ ซื อ้ประกันภ ัยไวร ัส โคโรนาของ

ประชากร ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ คือ 
ประชากรที ่พ ักอาศัยหรือท างานอยู่ในจังหวัดกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 
10,831,988 คน เนื่องจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจังหวัดที่มีการแพร่
ระบาดรุนแรงและมีจ านวนผู ้ติดเชื ้อสูงที่สุดในประเทศ  อีกทั ้งยังมีผู ้เดินทางเข้ามาอาศัย
อยู่และท างานจากทุกภาคของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
การค านวณของกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี ้ การค านวณ

แบบ Taro Yamane (มัลลิกา บุญนาค, 2548) 
 

n  =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 
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    เมื่อ      n    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
                N    แทน   ขนาดของกลุม่ประชากร 
     e    แทน   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดข้องกลุม่ 
         ตวัอย่างที่มีค่าเท่ากบั 0.05                                       

ส าหรับการศึกษานี ้ต ้องการระดับความเชื่อมั่นที่  95% นั่นยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ในทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง  
 

     n  =  
10,831,988

1+10,831,988(0.05)2 

 

               =  
10,831,988

27,079.97
 

 

         =  400 
 

จากการค านวณ ได้จ านวนผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน  400 ตัวอย่าง โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั ้น  และน า
ข้อมูลที่ เก็บได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์  
 

ตวัแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี ้ 

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ 

1.1.1 เพศ (Gender) 
1.1.2 อาย ุ(Age) 
1.1.3 สถานภาพสมรส (Status) 
1.1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครวั (Number of family members) 
1.1.5 อาชีพ (Occupation) 
1.1.6 รายไดต่้อเดือน (Income) 
1.1.7 ระดบัการศกึษา (Education) 
1.1.8 เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิตในสถานการณฉ์ุกเฉิน (Reserve 

for living) 
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1.1.9 เงินส ารองส าหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Reserve for medical treatment) 

1.1.10 ความรุนแรงของการแพรร่ะบาด (The severity of the epidemic) 
1.1.11 รูปแบบประกนั (Insurance Type) 

1.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต (7Ps)ไดแ้ก่ 

1.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
1.2.2 ดา้นราคา (Price)  
1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
1.2.4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  
1.2.5 ดา้นบคุคล (People) หรือพนกังาน (Employee)  
1.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
1.2.7 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process)  

1.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) ไดแ้ก่ 

1.3.1 คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (Customer Value) 
1.3.2 ตน้ทนุ (Cost to Customer) 
1.3.3 ความสะดวก (Convenience) 
1.3.4 ความสบาย (Comfort) 
1.3.5 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
1.3.6 การดแูลเอาใจใส่ (Caring) 
1.3.7 ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) 

 
2. ตัวแปรตาม แบ่งเป็นดังนี ้ 

2.1 การตัดสินใจซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (ซือ้/ไม่ซือ้) 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ประกันภัยสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันแจ้งว่าจะจ่ายเงิน
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการรกัษาพยาบาลของผู้เอาประกันที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยและ              
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มีสาเหตุมาจากโรคต่าง ๆ หรือการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากอุบติัเหตุก็ตาม (สถาบนัประกันภัย
ไทย, 2550) 

2. การประกันชีวิต คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกนัเฉลี่ยภัย ที่เกิดจากการ
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในวัยชรา โดยที่เมื่อบุคคลใด              
ตอ้งเจอภัยเหล่านั้นก็ไดร้บัเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของตนเองรวมถึง
ครอบครัว ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการน าเงินก้อนดังกล่าว            
ไปจ่ายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัภยั (สถาบนัประกนัภยัไทย, 2550) 

3. ผู้เอาประกัน คือ บุคคลที่ภัยอาจเกิดขึน้หรือตัวแทนของผูท้ี่ภัยอาจเกิดขึน้ 
ตามกฎหมาย หมายถึง คู่สญัญาฝ่ายซึ่งตกลงจะสง่ค่าเบีย้ประกนั (สถาบนัประกนัภยัไทย, 2550) 

4. ผู้ รับประกัน คือ สถาบันที่ท าหน้าที่ ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกัน 
(สมาคมประกนัชีวิต, 2555) 

5. กรมธรรม์ คือ เอกสารที่แสดงข้อตกลงรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญา
ประกันภัยที่ท าร่วมกันระหว่างผูเ้อาประกันกับผูร้บัประกัน โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้
รบัประกัน ชื่อผูเ้อาประกัน ชื่อผูร้บัผลประโยชน ์จ านวนวงเงินที่เอาประกัน วันที่ท าสัญญา และ
เงื่อนไขต่าง ๆ (สมาคมประกนัชีวิต, 2555) 

6. ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  คือ ผู้ซึ่งบริษัทได้ให้
รบัผิดชอบใหท้ าการเชิญชวนบุคคลอ่ืนใหม้าท าสญัญาประกนัชีวิตกบับรษิัท (สมาคมประกนัชีวิต, 
2555) 

7. ไวรัสโคโรนา คือ โรคที่มีสาเหตุจากเชื ้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีชื่อ
ว่า โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นไวรสัชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกบัตระกูลของไวรสัที่
เป็นต้นเหตุของโรคซารส์ หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบาง
ประเภท (UNICEF Thailand, 2563) 

8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps)  คือ 
เครื่องมือต่าง ๆ ทาง การตลาดที่กิจการใช้ส  าหรบัการตอบสนองในวัตถุประสงคเ์ป้าหมายทาง
การตลาด โดยมีกลยุทธท์างการตลาดที่ส  าคญั เป็นปัจจยัที่กิจการสามารถควบคุมได ้โดยกิจการ
ธุรกิจจะตอ้งมีส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน (People) ด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) (ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2541) 
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9. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค (7C’s) หมายถึง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในมุมมองของผูบ้ริโภค โดยการผสมผสานของเครื่องมือทาง
การตลาด เพื่อน ามาใชก้ับผูบ้ริโภคที่มีความแตกต่างกันและสะทอ้นใหเ้ห็นว่าส่วนผสมทางการ
ตลาดที่ดีนัน้องคก์รธุรกิจควรใหค้วามตระหนกัถึงมมุมองของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย คณุค่าที่ลกูคา้
จะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) ความ
สบาย (Comfort) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การดแูลเอาใจใส่ (Caring) ความส าเรจ็ใน
การตอบสนองความตอ้งการ (Completion) (กรวิทย ์หินหมื่นไวย, 2555)  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด          
กรอบแนวคิดในการวิจยัโดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดของการศึกษาปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) และในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยั
ไวรสัโคโรนา 

ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 

 

 

ที่มา: ผูว้ิจยั (2564)      

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- จ านวนสมาชิกในครอบครวั   
- อาชีพ 
- รายไดต้่อเดือน 
- ระดบัการศกึษา 
- เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิต 
- เงินส ารองส าหรบัการรกัษาพยาบาล 
- ความรุนแรงของการแพรร่ะบาด  
- รูปแบบประกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
-   ในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสรมิการตลาด      
- ดา้นพนกังาน 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

-   ในมุมมองของผู้บริโภค (7C’s) 
- คณุค่าท่ีลกูคา้จะไดร้บั  
- ตน้ทนุ 
- ความสะดวก 
- ความสบาย 
- การติดต่อสือ่สาร  
- การดแูลเอาใจใส ่
- ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจซือ้ 
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 

 
 

(ซือ้/ไม่ซือ้) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) และปัจจยั

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) มีผลต่อการตดัสินใจในการซือ้ประกนัภยั
ไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และได้น าเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี ้
1. แนวความคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง  
2. งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง  

 
1. แนวความคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศกึษาครัง้นีผู้ท้  าวิจยัไดมุ้่งศกึษาในประเด็นการศกึษาท าการศกึษาการตดัสินใจซือ้
ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจในปัญหาและสามารถด าเนินการศึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้งครอบคลมุทุกประเด็นจึงไดท้ า
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนา ดงันี ้
 

1.1 แนวความคิดและสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 
1.1.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด (7Ps)  

สว่นประสมการตลาด (7Ps) หมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่กิจการใช้
เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมายทางการตลาดหรือเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ตอ้งการในสินคา้และบรกิารของตน (Kotler, 1997) 

1.1.2 ทฤษฎีที่ เก่ียวกับส่วนประสมการตลาด (7Ps) 
จากงานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2541) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส  าคญัและมีบทบาททางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจ
ทางการตลาดของบริษัททัง้หมดไวด้ว้ยกนั เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการผลิตสินคา้และบริการ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1) ดา้นผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินคา้หรือบริการที่ผลิตขึน้มา เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนษุย ์

2) ด้านราคา  (Price) คือ ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ซึ่ งลูกค้าจะท าการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาที่จะเสียไปกบัคณุค่าของผลิตภณัฑท์ี่จะไดร้บั โดยลูกคา้จะตัดสินใจซือ้
สินคา้หรือบริการถา้หากคุณค่าของผลิตภัณฑท์ี่จะไดร้บัสูงกว่าราคา ลูกคา้จึงจะท าการตัดสินใจ
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ซือ้ ดังนัน้ การก าหนดกลยุทธ์ราคาตอ้งนึกถึงคณุค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
สินคา้หรือบรกิารในลกัษณะของรูปของเงินตรา 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ สถานที่ตั้งที่เลือกเป็นตัวก าหนด
กลุ่มผูบ้ริโภคที่ผูผ้ลิตจะขายสินคา้หรือบริการ ดังนั้นสถานที่ขายจึงตอ้งครอบคลุมพืน้ที่ในการ
ใหบ้รกิารกลุม่เปา้หมายไดม้ากที่สดุและยงัตอ้งค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของคู่แข่งขนัดว้ย 

4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพื่อประชาสมัพันธข์อ้มูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย หรือ ชกัจูงใหเ้กิด
ทศันคติที่ดีต่อสินคา้และบรกิาร รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้สินคา้และบรกิาร 

5) ดา้นบุคคลหรือพนักงาน (People) คือ บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณใ์นการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

6) ดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) คือ การแสดงใหเ้ห็นถึงคณุภาพของสินคา้หรือบริการ ผ่านสญัลกัษณท์ี่เป็นรูปธรรม
หรือนามธรรม เช่น ตราของสินคา้ สโลแกนของสินคา้ เป็นตน้ ซึ่งตอ้งง่ายต่อการจดจ าและพดูถึง 

7) ด้านกระบวนการ (Process) คือ การด าเนินงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจการไปไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 
 

1.2 แนวความคิดและสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) 
1.2.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค (7C’s)  

ส่วนประสมการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภค (7C’s) หมายถึง แบบจ าลองปัจจยัที่มี
อิทธิพล หรือมีผลต่อการตัดสินใจในมุมมองของผูบ้ริโภค  โดยการผสมผสานของเครื่องมือทาง
การตลาด เพื่อน ามาใชก้ับผูบ้ริโภคที่มีความแตกต่างกันและสะทอ้นใหเ้ห็น ว่าส่วนผสมทางการ
ตลาดที่ดีนัน้องคก์รธุรกิจควรใหค้วามตระหนกัถึงมมุมองของผูบ้รโิภค (กรวิทย ์หินหมื่นไวย, 2555) 

1.2.2 ทฤษฎีที่ เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค  (7C’s) 
จากงานวิจยัของ Kotler (1997) ไดอ้ธิบายไวว้่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื่องมือทาง
การตลาดนี ้เรียกว่า 7Ps จึงมีการเสนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ 
(Service Marketing Mix) เช่น ธุรกิจประกนัภยั ไม่ว่าจะเป็นการประกนัชีวิต ประกนัอบุติัเหต ุหรือ
แมแ้ต่ประกนัสขุภาพก็ตามจะเห็นว่าแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่ใหบ้รกิาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่าง
จากสินคา้ทั่วไปนัน้ จ าเป็นจะตอ้งใชส้่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการ
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ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจนั้น ๆ และของ
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป แต่ในการธุรกิจจะประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงส่วน
ประสมการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ
คณะ (2541) ซึ่งมองในมมุมองของผูบ้รโิภค 7C’s ประกอบไปดว้ยปัจจยัของผูบ้รโิภค 7C’s คือ  

1) คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (Customer Value) คือ การที่ลูกคา้จะซือ้สินคา้หรือ
บริการนั้น  สิ่งที่ลูกค้าพิจารณาเป็นหลักคือ  คุณค่าหรือคุณประโยชน์ที่ ลูกค้าจะได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่จ่ายไป ดังนั้นธุรกิจจึงตอ้งเสนอสินคา้หรือบริการที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหเ้หมาะสมที่สดุ 

2) ตน้ทุนหรือราคา (Cost to Customer) คือ ต้นทุนหรือราคาที่ลูกคา้ยินดีที่จะ
จ่ายส าหรบัการซือ้สินคา้หรือบรกิารนัน้ ๆ โดยลกูคา้จะตอ้งไดร้บัความคุม้ค่ามากที่สดุ หากลกูคา้มี
ความยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูง แสดงว่าลูกคา้มีความคาดหวังในตัวสินคา้และบริการนัน้อยู่ใน
ระดับที่สูงตามไปดว้ย ดังนั้นในการตั้งราคาสินคา้หรือบริการ ควรตั้งราคาที่ลูกคา้ยินดีที่จะจ่าย
และยอมรบัได ้

3) ความสะดวก (Convenience) คือ การที่ลูกคา้จะซือ้สินคา้หรือรบับริการกับ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนัน้ ลกูคา้ก็คาดหวงัที่จะไดร้บัความสะดวกในการซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

4) การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การที่ลูกคา้มีความตอ้งการที่ไดร้บั
ข่าวสารจากธุรกิจในขณะเดียวกันลกูคา้ก็ตอ้งการติดต่อกับธุรกิจเพื่อใหข้อ้มูล  ความคิดเห็น หรือ
ขอ้รอ้งเรียนซึ่งธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งจัดหาสื่อหรือช่องทางที่เหมาะสมกับลูกคา้เพื่อใหแ้ละรบัความ
คิดเห็นจากลกูคา้ 

5) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) คือ การที่ลกูคา้มาซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการไม่ว่าจะ
เป็นการซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการที่จ  าเป็นหรือฟุ่ มเฟือย เช่น ธุรกิจดา้นความสวยความงาม ลูกคา้ที่
เขา้ไปใชบ้ริการนัน้จะตอ้งการการเอาใจใส่ดแูลเป็นอย่างดีจากผูใ้หบ้ริการในทุก ๆ ครัง้ ขอการใช้
บรกิาร 

6) ความสบาย (Comfort) คือ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะต้องเข้าไปใช้
บริการ ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพันธ์ หอ้งน า้ หรือป้ายประชาสมัพันธ์เก่ียวกับ
ข้อมูลต่าง ๆ นั้นจะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจให้แก่ลูกค้าที่ เดินทางเข้าไป         
รบับรกิาร 
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7) ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  (Complete) คือ สิ่งที่ลูกค้า
มุ่งหวงัที่จะไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการอย่างสมบูรณแ์บบ ไม่ว่าลกูคา้จะตอ้งการสินคา้หรือ
การบรกิารแบบใดตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบถว้นและไม่ขาดตกบกพรอ่ง 
 

1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัภยั 
1.3.1 แนวคิดและความส าคัญของการท าประกันชีวิต 

ความส าคญัและประโยชนข์องการท าประกนัชีวิต (บรษิัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั,  
2536: 10) กล่าวว่า การท าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนั้นเป็นการสรา้งหลักประกันที่
มั่นคงใหก้บัผูเ้อาประกนั หากประชาชนแต่ละคนนัน้มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของตนเอง ก็สามารถที่
จะเป็นหลกัประกนัรายไดส้  าหรบัการด ารงชีวิตในสงัคมได ้ 

การประกนัชีวิตเป็นการกระท าที่เก่ียวกบัคณุค่าทางเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ ซึ่ง
จะการที่มนุษยจ์ะมีค่านัน้อยู่ที่การมีความสามารถในการเลีย้งชีพ และสามารถเป็นที่พึ่งใหก้บัผูอ่ื้น
ได ้เช่น การท่ีเราสามารถเป็นที่พึ่งใหก้บัครอบครวัได ้ซึ่งประโยชนข์องการประกนัชีวิต มี 3 ทาง คือ 

1.3.1.1 ประโยชนต่์อครอบครวั (Family Purposes) 
1) ให้ความคุ้มครองต่อครอบครวั เนื่องจากในปัจจุบันสังคมมนุษย์นั้นอยู่

รวมกันเป็นสถาบันครอบครวั ซึ่งสถาบันครอบครวันัน้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสงัคม รวมทั้งเป็น
จดุเริ่มตน้ของสงัคม ดงันัน้มนษุยท์ี่มีความสมัพนัธก์นัจึงจะตอ้งช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

2) ให้ประโยชน์ในการออมทรพัย ์จ านวนเบีย้ประกันของผูเ้อาประกันที่ได้
ช าระใหแ้ก่บริษัทในทุก ๆ ครัง้ บางส่วนจะถูกจัดสรรเป็นค่าคุม้ครองหรือเฉลี่ยมาไวส้  าหรบัการ
ชดเชยในการตายประจ าปี ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินออมกรมธรรม์ ซึ่งการประกันชีวิตเป็นการออม      
มีเป้าหมายแน่นอน เงินที่ออมไวน้ีไ้ม่สามารถน าไปใชจ้่ายได ้ยกเวน้ในกรณีที่จ  าเป็นจริง ๆ ดังนัน้
กล่าวได้ว่า การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ คือ วิธีการเก็บออม ส าหรบัใชเ้ป็นกองทุน         
ยามฉกุเฉินที่ดีที่สดุ 

3) ใหป้ระโยชนด์า้นการลงทุน คือ จะไดร้บัก าไรหรือผลตอบแทนเหมือนกับ
การลงทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งเหมือนกับการลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หากไดล้งทุนซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตเอาไวจ้ะถือว่าเป็นการกระท าที่มีความสขุุมรอบคอบ เพราะ
ถา้ธุรกิจเกิดความลม้เหลว ก็จะมีหลกัประกนัของกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพเอาไว ้      

4) ท าใหม้ีรายไดเ้ก็บเอาไวใ้นเวลาเจ็บป่วย ทพุพลภาพรวมถึงชราภาพ 
5) ท าใหเ้กิดลกัษณะนิสยัประหยดั อดออม และการรบัผิดชอบต่อครอบครวั 
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1.3.1.2 ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ  (Business Purposes) ให้ความคุ้มครองต่อ
ธุรกิจ เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปว่า เศรษฐกิจของประเทศจะมีความมั่นคงนั้น  ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับ
ความมั่นคงในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเดินหนา้ต่อไปได ้แต่การเติบโตหรือ
ความลม้เหลวของธุรกิจหนึ่ง ๆ นัน้มักขึน้อยู่กับบุคคลที่เป็นหลกัส าคัญของธุรกิจนั้นเช่นกับ เช่น 
ประธานบริหารบริษัท กรรมการบริษัท หรือผู้จัดการ เป็นต้น และการที่เรามีการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตเกิดขึน้ อาจท าใหธุ้รกิจตอ้งหยุดด าเนินกิจการ แต่ถา้มีการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึน้ไว้
ก่อนล่วงหนา้ ก็ควรตอ้งมีการท าประกนัสขุภาพและประกนัอบุติัเหตุที่เป็นกลไกส าคัญของงานไว้ 
เพื่อใหผู้ท้ี่ตอ้งสืบทอดธุรกิจหรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนส าคัญในธุรกิจสามารถมีเงินทุนส าหรบัการด าเนิน
กิจการต่อไป เป็นการรกัษาไม่ให้บริษัทล้มละลาย อีกทั้งยังเป็นการรกัษาไวซ้ึ่งเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในประเทศอีกดว้ย การประกนัในลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า การประกนัธุรกิจ 

1.3.1.3 ประโยชนต่์อสงัคมทั่วไป (Social Purposes) 
1) ช่วยในการสะสมทุนไวส้  าหรบัพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยนัน้จะอยู่ใน

ระหว่างการเร่งรดัพัฒนา ปัจจัยที่ขาดไม่ไดก้็คือ เงินกองทุนหรือเงินจ านวนมากส าหรบัใชใ้นการ
พฒันาประเทศ ธุรกิจประกนัชีวิตจะเป็นลกัษณะรูปแบบของการระดมทนุภายในประเทศชนิดหนึ่ง 
กล่าวไดว้่า เงินเบีย้ประกันที่ผูเ้อาประกันไดจ้่ายช าระใหแ้ก่บริษัทประกัน เมื่อน ามารวมกนันัน้จะ
เป็นเงินก้อนใหญ่ให้รัฐบาลหรือเอกชนสามารถกู้ยืมไปใช้ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ได้
นอกจากนั้นเงินเบีย้ประกันที่บริษัทได้รบัจากผู้เอาประกันชีวิตยังเป็นเงินที่ฝากไวใ้นระยะยาว
เหมาะส าหรบัจะใหใ้นการกูย้ืมไปลงทนุได ้

2) ส่งเสริมใหเ้กิดความสงบสขุ รวมถึงเกิดความมั่นคงและปลอดภยัในสงัคม 
ซึ่งความต้องการอย่างสูงสุดของมนุษย์นั้น คือ ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต โดยไม่มีความกังวลที่จะเกิดขึน้ใน ซึ่งการประกนัชีวิตเป็นการชดเชยการสญูเสีย
รายได ้จากการสูญเสียชีวิต ทุพพลภาพ ชราภาพ เป็นการประกันความสุขและความมั่นคงของ
มนษุย ์(ชเูกียรติ ประมลูผล, 2531) 

 
1.3.2 ทฤษฎีและหลักพื ้นฐานทางสถิติที่ใช้ส  าหรับการประกันชีวิต  

ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตนั้นจะอาศัยข้อมูลพื ้นฐานทางสถิติที่
จ  าเป็น เพื่อน ามาใช้ในการค านวณความเสี่ยงภัยและใช้ก าหนดอัตราเบี ้ยประกันของผู้เอา
ประกนัภยั ซึ่งจะมีทฤษฎีต่าง ๆ ดงันี ้
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1.3.2.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability) 
ชนินทร ์สิงห์รุ่งเรือง (2545 , p. 18) ได้กล่าวไว้ว่าทฤษฎีความน่าจะเป็น             

ในการประกนัภัยของบริษัทประกนัภัย จะใชห้ลกัของทฤษฎีนีร้่วมกบัสถิติในการสูญเสียที่ผ่านมา
ในอดีต เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการคาดการณว์่าในอนาคตว่าจะเกิดการสูญเสียในจ านวนเท่าไหร ่
ทั้งนี ้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการที่จะสามารถค านวณเบี ้ยประกันภัยในการเรียกเก็บจากผู้เอา
ประกนัภยัใหเ้หมาะสมในปรมิาณที่เพียงพอส าหรบัจะน าไปชดใชค่้าสินไหมทดแทน เมื่อในอนาคต
ไดม้ีภยัเกิดขึน้ตามที่ไดร้บัประกนัภยัไว ้การน าทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ส  าหรบัการประกนัชีวิต  
โดย     มีวตัถุประสงค ์  เพื่อใชใ้นการก าหนดอัตราเบีย้ประกนัที่เหมาะสมกบัการประกนัชีวิตของ
แต่ละประเภท เพราะลกัษณะและจ านวนความสญูเสียที่เกิดขึน้  จะมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ ตอ้ง
คาดการณเ์หตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอนาคตโดยการน าทฤษฎีความน่าจะเป็นนีม้าคาดการณป์ระมาณ
ค่าความสญูเสียที่เกิดขึน้นัน้ 

1.3.2.2 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average) 
ณิชากมล ตันติวณิชชานนท์ (2548) ได้กล่าวว่า กฎของการเฉลี่ยเป็น               

สิ่งส  าคญัของการประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยเป็นแผนเฉลี่ยความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึน้ของ        
ผูร้ว่มเสี่ยงภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัดว้ยกนัในลกัษณะของรูปแบบที่เป็นเบีย้ประกนัภยักรณีกลุ่มของ
ผูเ้อาประกนัภยัมีจ านวนมาก ความเสี่ยงภยัจะถูกเฉลี่ยกระจายใหน้อ้ยลง ท าใหค่้าเบีย้ประกนัภัย
มีอตัราต ่าลง ในทางตรงกนัขา้ม กรณีกลุม่ของผูเ้อาประกนัภยัมีจ านวนนอ้ยจะท าใหค้วามเสี่ยงภยั
ถกูเฉลี่ยใหน้อ้ยลงเป็นผลใหค่้าเบีย้ประกนัภยัมีอตัราสงูขึน้  

1.3.2.3 ความไม่สมมาตรของขอ้มลู (Asymmetric information) 
   ปัญหาส าคญัที่ธุรกิจประกนัภยัมกัจะพบเจอ จะมี 2 ประเภท คือ           

1) ปัญหา Moral hazard  
 กล่าวคือ หลังจากผู้เอาประกันได้ท าสัญญาประกันแล้ว ได้มีลักษณะ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เพราะเกิดความรูส้ึกว่าผูท้  าประกันสามารถด าเนินชีวิตบนความเสี่ยงได ้
เพราะได้ท าประกันไว้แล้ว ถ้าหากประสบเหตุบริษัทประกันจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน พฤติกรรมเหล่านีท้  าให้บริษัทประกันต้องรบัภาระจ่ายค่าสินไหมทดแทนบ่อยขึน้โดย            
ไม่จ าเป็น    

2) ปัญหา Adverse selection  
 ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีอัตรา

ความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต กลุ่มที่สองจะมีอัตราความเสี่ยงต ่า ผู้เอา
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ประกันทั้ง 2 กลุ่มต่างรูดี้ว่าตนเป็นผูท้ี่อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงสูงหรือกลุ่มที่มีอัตราความ
เสี่ยงต ่า แต่บริษัทประกันไม่ทราบว่าบุคคลที่มาท าประกันกับตนนั้นมีความเสี่ยงสูงหรือมีความ
เสี่ยงต ่าที่จะเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพราะไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงจากการดู
ลกัษณะของภายนอกได ้ท าใหบ้รษิัทประกนัภยัไม่สามารถแยกแยะว่าผูเ้อาประกนัเหลา่นัน้มีความ
อตัราความเสี่ยงสงูหรือต ่า ท าใหบ้รษิัทตอ้งตัง้ราคาเบีย้ประกนั แบบกลางๆ ท าใหค้นที่อยู่ในกลุม่ที่
มีอัตราความเสี่ยงต ่าต้องจ่ายค่าเบีย้ประกันภัยในราคาที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น จนในที่สุดก็
ตดัสินใจไม่ซือ้ประกนั ส่งผลใหต้ลาดประกนัภยัมีแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสงู (สดุใจ เดชธนมงคลชยั, 
2545) 
  

1.4 แนวความคิดและทฤษฎีผูบ้รโิภคกบัความเสี่ยง 
พฤติกรรมในการด า เนินชีวิตของมนุษย ์นั ้นม ักพบกับการต ัดสิน ใจ เลือก

ระหว่าง 2 ทางเลือกเสมอ ซึ่งในบางครั้งอาจพบกับความที่ไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ น้  เมื ่อ เรา เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ ่ง  โดยสามารถแบ่งพฤติกรรม
ผู้บริโภคกับความเสี่ยงได้เป็น 3 ประเภท 

1.4.1 ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk Averse) 
ผูบ้ริโภคประเภทที่ไม่ชอบความเสี่ยงนีจ้ะมีความพึงพอใจในทางเลือกที่มี

ความแน่นอนมากกว่าทางเลือกที่มีความเสี่ยง โดยทกุระดบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ผูบ้ริโภคจะไดร้บั
อรรถประโยชนท์ี่เพิ่มขึน้ในอัตราที่ลดลง เนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเผชิญ
กบัความเสี่ยงที่มากขึน้ 

1.4.2 ชอบความเสี่ยง (Risk Lover) 
ผูบ้ริโภคประเภทที่ชอบความเสี่ยงนีจ้ะมีความพึงพอใจในทางเลือกที่มีความ

เสี่ยง โดยทกุระดบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ผูบ้รโิภคจะไดร้บัอรรถประโยชนท์ี่เพิ่มขึน้ในอตัราที่เพิ่มขึน้ 
เนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ อาจท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึน้แต่ผูบ้ริ โภค
ประเภทนีค้าดการณว์่าเขาจะไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้แมว้่าจะตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยงเพิ่มขึน้ 

1.4.3 เฉยๆกบัความเสี่ยง (Risk Neutral) 
ผูบ้ริโภคประเภทนีจ้ะมีความพอใจในทุกระดับของผลตอบแทน เนื่องจาก

ผูบ้ริโภคประเภทนีค้าดการณ์ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับระดับความเสี่ยงที่ตอ้ง
เผชิญ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ อรรถประโยชนท์ี่ไดร้บัจะเพิ่มมากขึน้ในอตัราที่คงที่ 
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1.5 ความหมายและประเภทของการประกนัภยัในส่วนของการประกนัสขุภาพ 
1.5.1 ความหมายของการประกันสุขภาพ  

ประกันสุขภาพ  (Health insurance) คือ การประกันภัยที่ เกิดขึน้จากการ
เจ็บป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ รวมถึงการไดร้บับาดเจ็บจากอบุติัเหต ุโดยที่บริษัทประกนัภยัจะตอ้งท า
สญัญาชดเชยความเสียหายและค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ใหก้ับผูเ้อาประกันภัย เช่น ค่ารกัษาพยาบาล 
เงินชดเชยรายไดจ้ากการรกัษาตวั เป็นตน้  

1.5.2 ประเภทของประกันสุขภาพ แบ่งออกเป็น 5 แบบดังนี ้ 
1) ประกนัสขุภาพของผูป่้วยใน (IPD)                                                                                                    

การประกนัสขุภาพของผูป่้วยใน คือ ความคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกันจะตอ้ง
เขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาลที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึงกรณีที่ผู ้
เอาประกันเจ็บป่วยและโรงพยาบาลรบัตัวเป็นผู้ป่วยและผูเ้อาประกันไว ้แต่ผูเ้อาประกันภัยได้
เสียชีวิตลงภายใน 6 ชั่วโมงดว้ยเช่นกนั 

2) ประกนัสขุภาพของผูป่้วยนอก (OPD) 
การประกนัสขุภาพของผูป่้วยนอก คือ ความคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัไดร้บั

การรกัษาในโรงพยาบาลนอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง หรือไม่จ าเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นระยะเวลานาน รวมถึงผู้
เอาประกนัสขุภาพมีอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง เช่น การฉีดวคัซีน การเกิดอบุติัเหตเุล็กนอ้ย การท า
แผล ลา้งแผล เป็นตน้ 

3) ประกนัสขุภาพโรครา้ยแรง (ECIR) 
การประกนัสุขภาพโรครา้ยแรง คือ ความคุม้ครองเก่ียวกับโรครา้ยแรงที่ตอ้ง

ได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นโรคที่ต้องใช้การรกัษาเป็นระยะเวลานานและมี
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาเป็นเงินจ านวนมาก เช่น โรคหวัใจ โรคมะเรง็ โรคเนือ้งอก โรคไตวายหรือโรค
ที่เกิดจากการบาดเจ็บรา้ยแรง เป็นตน้ 

4) ประกนัอบุติัเหต ุ(PA) 
การประกนัอบุติัเหต ุคือ ความคุม้ครองกรณีผูเ้อาประกนัภยัเกิดอบุติัเหตแุละ

ไดร้บับาดเจ็บ เป็นผลใหผู้เ้อาประกนัตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ดงันัน้ผลจากการเกิดอบุติัเหตุ
ในแต่ละครัง้ไม่ว่าผู้เอาประกันสุขภาพและประกันอุบ ัติเหตุ จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ
ทพุพลภาพหรือเสียชีวิต บริษัทประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบชดเชยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการรกัษาตวั
ใหก้บัผูเ้อาประกนั ถา้หากว่าผูเ้อาประกนัไดร้บัการสญูเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ รวมถึงการเสียชีวิต
จากอบุติัเหตบุรษิัทประกนัจะตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนดว้ย  

https://www.easyinsure.co.th/news/?p=4196
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5) ประกนัชดเชยรายได ้
การประกันชดเชยรายได้ คือ ความคุ้มครองเก่ียวกับรายได้ของผู้เอา

ประกนัภยัระหว่างการรกัษาตวัที่โรงพยาบาลโดยบรษิัทประกนัจะจ่ายเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน
เป็นรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่สามารถ
ท างานไดจ้ากการรกัษาตัว ซึ่งจ านวนเงินชดเชยรายไดเ้ป็นเงินชดเชยที่บริษัทประกันก าหนดไว้
เท่านั้นจะไม่ได้ครอบคลุมถึงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562b) 

1.5.3 ประกันภัยไวรัสโคโรนา  เป็น รูปแบบการประกันภัยใหม่  โดยมีความ
คุ้มครองดังนี ้ 

1. ค่าสินไหมทดแทนกรณีตรวจเจอโรค บริษัทประกันจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว
เมื่อตรวจพบเชือ้ จากนัน้ความคุม้ครองจะสิน้สดุลงทนัที นั่นหมายความว่า เจอ-จ่าย-จบ 

2. คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลหรือค่าชดเชยรายวัน ลกัษณะเดียวกันกับประกัน
สขุภาพที่คุม้ครองตามแผนผลประโยชนท์ี่ซือ้ 

3. คุม้ครองกรณีโคม่า ผลประโยชนป์ระเภทนีจ้ะคุม้ครองก็ต่อเมื่อผูเ้อาประกนัอยู่
ในภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 
รุนแรง และแพทยล์งความเห็นว่าไม่มีวิธีปฏิบติัที่รกัษาใหห้ายได ้หรือเป็นสาเหตทุ าใหเ้สียชีวิตโดย
มีสาเหตหุลกัจากการติดเชือ้โคโรนาไวรสั 

4. คุม้ครองกรณีเสียชีวิต โดยจะคุม้ครองใหเ้ป็นเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิตจากการ
ติดเชือ้โคโรนาไวรสั เท่านัน้ หากเกิดวนัใดวนัหนึ่งไดติ้ดเชือ้โคโรนาไวรสัขึน้มา บรษิัทประกนัจะจ่าย
สินไหมทดแทนตามแผนผลประโยชน์ที่มีอยู่ เพราะโคโรนาไวรสัถือเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัย 
(The Momentum, 2563) 

1.6 แนวความคิดและทฤษฎีการถดถอยโลจิท (Logit regression analysis) 
การวิเค ราะห ์การถดถอยโลจิท  คือ  การศ ึกษาว่าต ัวแปรอิส ระ ใดบ ้างที่

สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 
(1) การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิททวิ  

ใช้กับตัวแปรเกณฑ์ที่ ใช้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เช่น กลุ่มที่ปรากฏ
เหตกุารณท์ี่สนใจ มีค่าเป็น 1 กบักลุม่ที่ไม่ปรากฏเหตกุารณท์ี่สนใจ มีค่าเป็น 0  
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(2) การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิทพหุกลุม่ 
ใชก้บัตวัแปรเกณฑท์ี่มีหลายกลุ่มย่อยหรือมีมากกว่า 2 กลุ่มย่อย เช่น ระดับ

การศึกษา,จ านวนสมาชิก แบ่งเป็น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการ
ใหบ้รกิารสงู ปานกลาง ต ่า เป็นตน้ 

ดังนั้น การวิเคราะห์การถดถอยโลจิท จึงเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรท านายกับตัวแปรที่เ ป็นฐานซึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส ้น  แต่ในการ
วิเคราะห์นั้นจะต้องมีการปรับให้มีความสัมพันธ์กันที่อยู่ในลักษณะของรูปเชิงเส้น ในรูป
ของ odds และในการเขียนโมเดลโลจิท จะต้องท าการเขียนให้อยู่ในรูป log ของ odds ที่
เรียกว่า logit 

 
2. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ท้  าวิจัยไดมุ้่งศึกษาในประเด็นการศึกษาการตัดสินใจซือ้ประกนัภัย
ไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในปัญหาและสามารถด าเนินการศกึษาไดอ้ย่างถูกตอ้งครอบคลมุทุกประเด็นจึงไดท้ าแนวความคิด
และทฤษฎีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ในการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนา ดงันี ้

2.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ส่วนประสมทางการตลาด เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส  าคัญและมีบทบาททางด้าน

การตลาด เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดของบริษัททั ้งหมดไว้ด ้วยกัน  
เพื ่อ ให ้ธุรกิจสามารถด า เนินการผลิตสินค ้า รวมถึงการบริการให ้สอดคล ้องก ับความ
ต้องการของตลาด จากการทบทวนวรรณกรรม  ผู ้วิจ ัยพบว่า  กรกนก มีประเสริฐวาจา 
(2551), ฉัตราพร เสมอใจ (2549), ตติยา ตาแก้ว (2556),ธนียา สอนวิจารย์ (2551)และ
วสันต์ นัยเนตร (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้ผล ิตทั ้ง  7 ด ้าน  ได ้แก่ ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ (Product) ด ้านราคา  (Price) ด ้านช่องทาง              
ก า ร จ ัด จ า ห น ่า ย  (Place) ด ้า น ส ่ง เส ร ิม ก า ร ต ล า ด  (Promotion) ด ้า น บ ุค ค ล ห ร ือ
พนักงาน (People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) และด ้านกระบวนการ  (Process) พบว่ามีปัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้ผลิต เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันภัย 
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2.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) 
 ในสภ าวะที ่ม ีก ารแข่งข ัน ในตลาดมีส ูงม ากนั ้น  ธ ุรก ิจ จ ึงต ้อ งพ ัฒ นา

ผลิตภัณฑ์ คิดค้นและหาวัตถุดิบพร้อมทั้งน ากลยุทธ์ทางการตลาดคิดหาวิธีใหม่  ๆ  เพื่อ
ผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและให้มีความแตกต่าง  จากคู่แข่งขัน (เอกวิทย์ สุวรรณ
วงศ ์, 2555) แต่อย่างไรก็ตามการที ่มีผลิตภ ัณฑ ์ที ่ดี  มีความหลากหลาย  และมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์นั้นได้และไม่ได้การันตี
ว่าธุรกิจของเราจะประสบความส าเร็จ  ดังนั้นจึงต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจเราก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมานั้นลูกค้ามีความต้องการหรือไม่  ซึ่งในปัจจุบันการท า
ธุรกิจไม่สามารถมองจากธุรกิจของตนไปสู่ลูกค้าได้เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องมองในทาง
กลับกัน  เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงและความพึงพอใจของลูกค้า  เพื่อจะได้ท าการ
ผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้เป็นไปตามความนิยมของตลาด โดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ซึ่งได ้แก่  คุณค่าที่ล ูกค้าจะได ้ร ับ 
(Customer Value) ต้นทุน  (Cost to Customer)  ความสะดวก (Convenience)  ความ
สบาย  (Comfort)  การติดต่อสื ่อสาร  (Communication)  การด ูแล เอาใจใส ่ (Caring) 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  (Completion) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนัทอร  นาราสุนทรกุล   (2558) ที่ได้มีการวิเคราะห์การใช้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ซึ่งได้แก่ C1 คือ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 
หมายถึง  การรับรู ้ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทางธุรกิจน าเสนอหรือสื่อสารให้กับ
ผู ้บริโภคผ่านทางช่องทางต่าง  ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริโภคมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการ
บริการให ้มากขึ น้  เกิด เป็นความสนใจ  ความมั่น ใจและความ รู ้ส ึกที ่อยากทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์นั ้น  ๆ ในส่วนของ C2 คือ ต้นทุน  (Cost to Customer) หมายถึง  ค่าใช ้จ่ายที่
ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
เช่น ค่าจัดส่งแบบด่วนพิเศษ  (EMS) ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า  
เป็นต้น ในส่วนของ C3 คือ ความสะดวก  (Convenience)  หมายถึง  การบริการที่ลูกค้า
ได ้ร ับจากทางธุรกิจท าให ้ล ูกค ้า รู ้ส ึก ได ้ถึงความสบาย  เช่น  มีช่องทางการจ าหน่ายที่
หลากหลาย  ทั ้งแบบออนไลน ์และออฟไลน ์ เป็นต ้น  ในส่วนของ  C4 คือ  ความสบาย 
(Comfort)  หมายถึง  ช่องทางการหาซื อ้ผลิตภัณฑ์แบบหน้าร ้านที่มีความสะดวกสบาย  
เช่น  มีการจัดวางผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ท าให้ง่ายต่อการหาซื อ้  สถานที่ตั ้งร ้านเอือ้ต่อ
ค วาม ส ะด วก ขอ งล ูก ค ้าม ีที ่จ อ ด รถที ่เพ ีย งพ อ  เป็น ต ้น   ใน ส ่วน ขอ ง  C5 ค ือ  ก า ร
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ติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง  ช่องทางการหาซื ้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ที่มี
ความสะดวกสบาย  ไม่ซับซ ้อน  เช่น  มีขั้นตอนการสั่งซื อ้ที่ไม่ยุ่งยาก  เป็นต้น  ในส่วนของ 
C6  คือ การดูแลเอาใจใส่ (Caring) หมายถึง  การท าให้ลูกค้ารู ้สึกว่าตนเองเป็นลูกค้าที่
ส  าคัญของธุรกิจมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกค้าทั่วไป  เช่น การมอบส่วนลดพิเศษ การบริการ
จัดส่งพิเศษ  (messenger) ให้เฉพาะส าหรับลูกค้าสมาชิก  เป็นต้น และสุดท้ายในส่วนของ 
C7 คือ  ความส า เร็จ ในการตอบสนองความต ้องการ  (Completion) หมายถึง  คุณค่า 
ประโยชน์ ความพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี ้ เช่น   สามารถพกพา
ไปได้ทุกที่และมีความปลอดภัยในการใช้งาน  เป็นต้น ซึ่งผลจากวิจัยพบว่า  ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ทุกตัวมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  95 % 

อีกทั้งยังพบว่ามีงานวิจัยในระดับนานาชาติที่ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค (7C’s) ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป  จาก
การทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องสามารถสรุปสาระส าคัญของงานวิจัย  ได้ดังนี ้ งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด  7C’s ในมุมมองของ Charles Dennis (2005) ได้
ท า ก า ร ศ ึก ษ า ง า น ว ิจ ัย เ รื ่อ ง  Sale the seven Cs Teaching/training aid for the               
e-retail mix  ซึ่งได้อธิบายว่า  ส่วนประสมทางการตลาด  4Ps ได้ร ับการนิยมมานานใน
การเรียนการสอนในสถานศึกษา  จึงได้มีการศึกษาเครื่องมือที่ เปรียบเทียบส าหรับการ                 
ค้าปลีกและการค้าปลีกแบบออนไลน์ (e-retail) โดยใช้ 7C’s เป็นแนวทางในการศึกษาใช้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นกลุ่มร ้านค้าปลีก  การศึกษาครั้งนี ้นาโครงสร้าง  7C’s มาใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธี  ซึ่งบทความนี ้ได้สรุปผลไว้ว่าความซับซ้อนของการค้า
ปลีกและการค้าปลีกแบบออนไลน์ (e-retail) สามารถท าให้ง่ายได ้โดยการน าหลักการ
ขาย  7C’s เข ้ามาช่วยประกอบด้วย  C1 คือ  ความสะดวกสบาย  C2 คือ  มูลค่าหรือสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  C3 คือ ค่าใช้จ่ายในลูกค้า  C4 คือ คอมพิวเตอรแ์ละการจัดการ
หมวดหมู่ category C5 คือ แฟรนไชส์ของลูกค้า  C6 คือ การดูแลและ การบริการลูกค้า 
C7 คือ  การสื่อสารและความสัมพันธ์ก ับลูกค ้า  ซึ่ง  7C’s เป็นประโยชน์ในการดึงความ
สนใจและขยายขอบเขตที่กว ้างขึ น้ของการสื่อสาร  เป็นมากกว่าเพียงสื่อแบบออฟไลน์
รวมทั้งการโฆษณาบนเว็บ  7C’s จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับการค้าปลีก  ซึ่งผล
จากวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ทุกตัวมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95 % 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Halaj and Yvonne Brodrechtova (2015) ที่ได้
ท า ก า ร ศ ึก ษ า ง า น ว ิจ ัย เ รื ่อ ง  Marketing Decision-Making of Actors within the 
European Forest Biomass Market เป็น เ รื ่อ ง ก า รต ัด ส ิน ใจ เ กี ่ย วก ับ เค รื ่อ งม ือ ท า ง
การตลาดที ่วิเคราะห ์จากม ุมมองของผู ้ผลิตแล ะผู ้ซื อ้ โดยท าการศึกษาการวิเคราะห์
การตลาด การตัดสินใจของทั ้งผู ้ผลิตและผู ้ซื อ้  โดยใช ้หลักการ  7C’s เป็นตัวชี ้ว ัด ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย Customer Wants and Needs (ความต้องการของลูกค้า) Cost (ราคา) 

Convenience ( ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย )  Communication ( ก า ร สื ่อ ส า ร ) 
Consideration (ความต้องการของลูกค้าเช่น  คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ 
ความพอใจ) Consistency (ระดับความต้องการด้านบริการ  เช่น การส่งสินค้าหรือบริการ
ไม่ว่าสภาพการตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ) ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาการตัดสินใจ
ทางการตลาด  7C’s เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่
น่าสนใจของสายการตลาด ซึ่งผลจากวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค (7C’s) ทุกตัวมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95 % 
 

2.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม  ผู ้วิจัยพบว่า  งานวิจัยของประเทศไทยในอดีตที่

ผ่านมางานส่วนใหญ่จะศึกษาในภาพรวมของการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ ซือ้ประกัน
สุขภาพ โดยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) 
จากการค้นคว้าของผู ้วิจัย ท าการศึกษางานวรรณกรรมที่เ ก่ียวข้องรวมทั้งความตระหนักรู ้
เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ประกันสุขภาพของผู ้บริโภค จะพบว่ามีงานวิจัยต่างประเทศของ  
Ho Anita (2015) ได ้ศึกษาว่าการประกันสุขภาพเป็นการประกันภัยอีกวิธีหนึ่งที่ผู ้คนใน
หลาย ๆ ประเทศให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่ เกิดจากการเจ็บป่วย
ได้ในอนาคต คนที่มีรายได้น้อยหากไม่มีการท าประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ได้ โดยในแต่ละครัวเรือนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับด้านสุขภาพมากกว่า 15-
20% ของรายได้สุทธิ อีกทั้งยังกล่าวว่าในประเทศต่าง ๆ ที่มีรายได้สูงในระดับสากลนั้นจะ
มีการปรับปรุงการให้บริการดูแลด้านสุขภาพให ้กับคนยากจนรวมถึงการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงรูปแบบระบบการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ   

อีกทั้งงานวิจัยของ  Domapielle and Maximillian. (2014) รวมถึง  Costa J 
and J (2003) ยังได้ศึกษารูปแบบการประกันสุขภาพของคนจนโดยกล่าวว่าในประเทศ
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ก าลังพัฒนาในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาได้มีการน ารูปแบบการประกันสุขภาพที่หลากหลายมา
ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพส าหรับครัวเรือนที่ยากจนให้ได้มีการเข้าถึงสุขภาพ
โดยทั่วไปที่เพิ่มขึน้  เนื่องจากการที่มีสุขภาพไม่ดีจะท าให้เกิดความยากจนขึน้ได้ และได้มี
การถกเถียงเกี่ยวกับโครงการประกันสุขภาพที่เหมาะสมที่ส ุดส าหรับคนจนนั ้นยังคงที่  
ดังนั้นจึงได้ก าหนดกรอบการประเมินการเข้าถึงการบริการสุขภาพเพื่อส ารวจการเข้าได้แก่  
การเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ ความพร้อมใช้งานความสามารถในการจ่ายได้การยอมรับการ
บริการ โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบของการประกันสุขภาพที่ถ ูกน ามาใช ้ การควบคุมการ
ตัดสินใจของครัวเรือนที่ยากจนและยากจนที่สุดให้ท าการลงทะเบียนในโครงการประกัน
สุขภาพและการใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพ นโยบายของบริษัทประกันจะต้องให้ความ
สนใจและเหมาะสมกับการประกันสุขภาพเมื่อท าการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช ้บริการ
ประกันสุขภาพและการดูแลสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของ
คนจนได้ 

รวมทั ้งยังมีงานวิจ ัยที่ เ กี่ยวข ้องหลาย  ๆ ท่านที่เป็นคนไทยที่ศึกษาปัจจัยที่
ส ่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ประกันสุขภาพ  ดัง เช่นงานวิจ ัยของ  ส ุดใจ  เดชธนมงคลชัย 
(2 5 4 5 )  ซึ ่ง ไ ด ้ท า ก า รศ ึก ษ าปัจ จ ัย ที ่ก า ห น ด ก า รต ัด ส ิน ใจ ท า ป ร ะ ก ัน ช ีว ิต ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท าการศึกษาโดยใช้ข ้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
กา ร เก ็บ แบบสอบถาม แล ะ กา รส ัม ภ าษณ ์ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง รวม ทั ้ง ใ ช ้ข ้อ ม ูล ท ุต ิย ภ ูมิ  
(Secondary Data) ซึ ่ง เป็นการรวบรวมข ้อม ูล เกี่ยวก ับล ักษณะของธุรกิจประกันจาก 
กระทรวงพาณิชย์ กรมการประกันภัย  สมาคมประกันชีวิตไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตลอดจนวารสารต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจประกันชีวิต จากการศึกษาพบว่า การจ่ายค่าเบีย้ประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการท าประกันชีวิตในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่น  90 เปอรเ์ซ็นต์ และระดับ
การศึกษามีผลต่อการตัดสินใจในการท าประกันในทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับความเชื่อมั่น 
90 เปอรเ์ซ็นต ์ระดับรายได้ของผู ้เอาประกันมีผลต่อการตัดสินใจประกันชีวิตในทิศทาง
เดียวกัน  ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่น  95 เปอรเ์ซ็นต์ อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า  1 ปี  ของ
ธนาคารพาณิชย์มีผลต่อการตัดสินใจในการท าประกันชีวิตในทิศทางตรงกันข้ามที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอรเ์ซ็นต์ และอายุมีผลต่อการตัดสินใจในการท าประกันชีวิตในทิศทาง
ตรงกันข้ามแบบไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  จึงสรุปว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตของผู ้เอาประกันขึน้อยู่กับรายได้ของผู ้เอาประกัน  ค่าเบี ย้ประกันชีวิต  อัตรา
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ดอกเบี ย้ เงินฝากประจ า  รวมทั้งอัตราผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได ้ร ับจากการท า
ประกันชีวิต และปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าประกันชีวิต  นั่นก็คือ อายุ ซึ่ง
สอดคล ้องก ับ งานวิจ ัยของ  สมิตตา  เวีย งสงค ์  (2547) ที ่ศ ึกษาปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจท าประกัน ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ประชาชนตัดสินใจในการท าประกันชีวิต
กับบริษัทแอกซ่าขึน้อยู่กับค่าเบีย้ประกัน  การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยที่เพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือนของผู ้เอาประกันชีวิตไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจท าประกันชีวิต  
ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของบริษัท  การบริการลูกค้ามีส่วนในการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตกับทางบริษัท  

มาลินี เชษฐ์โชติศักด์ (2534) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าประกัน
ชีวิตในประเทศไทย ในด้านจ านวนกรมธรรม์ และมูลค่าเบีย้ประกันชีวิตของประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี  มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ วิธีการที่ศึกษานั้นจะศึกษาผ่าน
แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน  ซึ่งผลการศึกษา พบว่า อัตราการตายของประชากร
จ านวนตัวแทนประกันชีวิต  จ านวนกรมธรรม ์ประกันชีวิตในปีที่แล ้ว  และมูลค่าค่าเบี ย้
ประกันชีวิตในปีที่ผ่านมา  ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต  ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  99 
เปอรเ์ซ็นต์ ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึน้ของจ านวนกรมธรรม์มากที่ส ุดคือ  จ านวน
ประชากร  ล าดับถัดมา คือ อัตราการตายของประชากร  จ านวนตัวแทนประกันชีวิตและ
จ านวนกรมธรรม์ในปีที่ผ่านมาตามล าดับ  ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเบีย้ประกันชีวิต
มากที ่ส ุด  คือ  จ านวนประชากร  และอัตราการตายของประชากร  ส าหร ับการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีความแตกต่าง ตามภาคของประเทศไทย พบว่าปริมาณของ
จ านวนประชากรต่อจ านวนกรมธรรม์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนมากที่สุด และ
กรุง เทพมหานครมีจ านวนน้อยที ่ส ุด  ปริมาณของจ านวนกรมธรรม ์ต่อจ านวนตัวแทน
ประกันชีวิตของภาคกลางมีจ านวนมากที่สุด  ปริมาณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จ า น ว น น ้อ ย ส ุด  ป ร ิม าณ ข อ ง ม ูล ค ่า เบี ย้ ป ร ะ ก ัน ช ีว ิต ต ่อ จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง
กรุงเทพมหานคร  มีจ านวนมากที่ส ุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนน้อยที่ส ุดและ
ปริมาณของมูลค่าเบี ย้ประกันชีวิตต่อตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพมหานครมี จ านวน
มากที่สุด  และส่วนภาคใต้มีจ านวนที่สุด จะเห็นว่าในการศึกษาครั้งนี ้มีข ้อเสนอแนะว่า
ร ัฐบาล   ควรมีน โยบายส่ง เสริม การท าประกันโดยมีการประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ความ รู ้แก่
ป ระชาชนทั่ว ไปและให ้บ ริษ ัทป ระก ันควรมีการอบรมต ัวแทนขายประก ัน  เพื ่อ ให ้มี
จรรยาบรรณที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ  และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าให้มากขึน้  



  32 

ส าหรับงานวิจัยของ อ าพันธ์ เอมอิ่ม (2538) นั้นได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการท าประกันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์และความส าคัญของปัจจัยบางชนิดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท าประกัน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความรู ้เกี่ยวกับประกัน  บทบาทหน้าที่
ของตัวแทนขายประกัน  รวมถึงทัศนคติที่มีต่อการท าประกัน  ส่งผลต่อการตัดสินใจท า
ประกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส าหร ับปัจจัยบางประการส่งผลต่อการตัดสินใจท า
ประกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือ บทบาทของตัวแทนขายประกัน  ความรู้เก่ียวกับการ
ประกัน  และรายได้ รวมทั้งสถานภาพจะมีเจตคติที่ส่งผลต่อการท าประกันอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการท าประกันของประชาชนโดยตรง
ได้แก่ บทบาทของตัวแทนขายประกันความรู้ด้านการท าประกัน  รายได้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อ
การประกัน  รวมถึงสถานภาพสมรส ส่วนปัจจัยทางอ้อมที่มีผลต่อการท าประกัน คือ อายุ
และ  ระดับการศึกษา  นอกจากนี ้ย ังมีปัจจัย อื่นที ่ไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจท า
ประก ันของประชาชน  ได ้แก่ เพศ อาชีพ  นอกจากนี ้ย ังมีผลงานวิจ ัย อื่นที ่ เน ้นศึกษา
ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรพจน์ วรจารุพงค์และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาการตอบสนองความต้องการของผู้
ซือ้ประกันใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) ผลการวิจัยพบว่าด้านปัจจัยพื ้นฐานส่วน
บุคคล เช่น เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และรูปแบบประกัน มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื อ้ประกัน  ทั ้งยังมีปัจจัยภายนอกด้านวัฒนธรรม  ส ังคม และ
ปัจจัยภายใน ทั้งทางด้านการจูงใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาและทัศนคติทางความคิด 
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการซือ้ประกัน  

แต่ก็มีในกรณีงานวิจ ัยที่แตกต่างกับงานวิจ ัยท่านอื่น  ๆ ที่มองในมุมมองที่
ต่างกัน เช่น การมองในด้านการพิจารณากระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันใช้ข้อมูลด้านอ่ืน  
ๆ ที่แตกต่างกันออกไปในการพิจารณาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ประกันที่แตกต่างกันของ  
เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2543) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกัน
ของผู ้บริโภค  จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี ้ การตัดสินใจท าประกันของผู ้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพที่มีความแตกต่างกัน รวมถึง
การพิจารณาด้านการรับรู ้ข่าวสาร  เศรษฐกิจและสังคม  ด้วยการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
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การประกัน ทัศนคติต่อการท  าประกัน  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการท าประกัน
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในกรณีศึกษางานวิจัยใช้ข ้อมูลด้านผลตอบแทนใน
การตัดสินใจซือ้ประกันว่าจะเป็นภาระต่อครอบครัวหรือไม่  สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ตนเอง
และครอบครัวจะได้รับจากการตัดสินใจในการซือ้ประกันนั้นเป็นลักษณะใด  นอกจากนี ้ยัง
มีผลงานวิจัยของ วรภร สุทธิเวชชะกร (2547) ที่ได้ท าการศึกษาการตัดสินใจซือ้ประกัน
ชีวิตประเภทกลุ่ม  เพื่อศึกษาค ้นคว ้าหาปัจจัยที่ม ีส่งผลต่อการก าหนดการตัดสินใจซื อ้
ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
ผู ้ว่าจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีการท างานในโรงงาน และมี
จ านวนลูกจ ้างหรือลูกน้องอยู่เป็นจ านวนมาก  โอกาสที่หน่วยงานจะตัดสินใจซือ้ประกัน
ชีวิตประเภทกลุ่มจะมีมากขึน้  

ในกรณีศึกษางานวิจัยของในการศึกษาของ เสรี วงษ์มณฑา (2554), อรุณ วิ
สุทพิพัฒนสกุล (2552), กมลภัทร นิยมนา (2554), กัณกริษฐา แสวงกิจ (2554), เพ็ญ
นภา ณ พัทลุง  (2554), กรกนก มีประเสริฐวาจา (2551), (ธนียา สอนวิจารย์, 2551), 
อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) และตติยา ตาแก้ว (2556) พบว่าปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล 
เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ประกัน จากการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซือ้
ประกันผ่านการเก็บข ้อม ูลด ้วยแบบสอบถามของกลุ่มบุคคลทั่ว ไป   โดยผ่านแนวคิด
ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ต่าง ๆ คือ การรับรู ้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก  การต ัดส ิน ใจซื อ้  และพฤติกรรมภายหล ังการซื อ้  จะ เห็นว่าคนในส ังคมมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ประกัน ที ่แตกต่างกันผ่านแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื อ้
ประกันตามขั ้นตอนต่าง  ๆ  เหล่านั ้น  ซึ ่งมีความคิดเห็นเหมือน  ๆ กัน  แต่พบว่ามีเพียง
งานวิจัยของสุทามาศ จันทรถาวร (2556) และกมลภัทร นิยมนา (2554) ที่มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ในด้านกระบวนการตัดสินใจซือ้ประกันนั้นปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ประชากรศาสตร ์ จะพิจารณาตัดสินใจซื อ้ประกันได ้ขึ น้อยู่ก ับการตัดสินใจ  ของแต่ละ
บุคคลเป็นอย่างเดียวเท่านั้น  

ส่วนกรณีงานวิจัยอ่ืน ๆ ภายในประเทศได้แก่  ฉัตราพร เสมอใจ (2549) และ
วส ันต ์ น ัย เนตร  (2554) ได ้ศ ึกษาพฤติก รรมการต ัดสิน ใจซื อ้ โดยมีส ่วนประสมทาง
การตลาด  ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ ด ้านราคา  ด ้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด ้านการส่ง เสริม
การตลาด ด้านพนักงานขายประกัน  ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ
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ให้บริการ ที่แตกต่างกันและที่เหมือน ๆ กันเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกัน และยังมีงานวิจัยที่มีความเห็นที่แตกต่างจากคนอ่ืนเป็นงานวิจัยของ  กษมา ธรรม
เจริญ (2540) การที่ผู ้เอาประกันตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการซือ้สวัสดิ
ภาพให้ตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว นอกจากนี ้ยังใช้
เป็นหลักประกันของครอบครัวได้อีกด้วย รูปแบบในการประกันชีวิตท่ีผู ้บริโภคส่วนใหญ่มี
ความสนใจซือ้มากที่สุด คือ แบบสะสมทรัพย์ เพราะเป็นการให้ความคุ้มครองและสะสม
ทรัพย์ในระยะเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าผู ้ท าประกันจะมีรูปแบบในการท าประกันที่แตกต่าง
กัน แต่จะมีการตัดสินใจท าประกันในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกันในการ
พิจารณาการตัดสินใจซื อ้ประกันและยังมีเหตุผลอื่น  ๆ ที ่ใช ้เ ป็นข ้อพิจารณาในเกณฑ์
การณ ์ตัดสินใจซื อ้ที ่ท าให ้ผู ้บริโภคพิจารณาศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื อ้ประก ัน
สุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่แตกต่างซึ่งมองในด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความกังวล
เกี่ยวกับการทุพพลภาพและการเสียชีวิต อาจเป็นภาระให้กับครอบครัวได้ ส่วนงานวิจัย
ของ สุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์ (2543) ที่ได ้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื อ้ประกัน
ชีวิตของผู ้บริโภค ท าให้พบว่า บุคคลที่มีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต 
มากที่สุด คือ บิดามารดา ซึ่งบิดามารดานั้นเป็นเหตุผลหลักที่ท  าให้ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิต เนื่องจากมีความกังวลว่าในอนาคต เราอาจจะเป็นภาระให้กับครอบครัวได้ 
ผลสรุปของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ส่วนใหญ่ให้ผลสรุปที่สอดคล้องกัน  คือ ปัจจัยต่าง  ๆ 
ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินซื อ้ประกันทั ้งในทิศทางเดียวกันและ
ทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากจากนั้นยังมีการน าปัจจัย
ด้านการบริการของบริษัทประกันชีวิตในด้านต่าง  ๆ รวมถึงปัจจัยที่ เก่ียวกับตัวแทนประกัน
ชีวิต เช่น  ความน่าเชื่อถือของตัวแทนประกันชีวิต  ความรู ้ในการน าเสนอแบบประกันแก่
ผู ้สนใจ  ความซื่อสัตย์ของตัวแทนขายประกัน  พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิต
ของผู ้เอาประกันด ้วย  นอกจากนั ้นบางงานวิจ ัยได ้ศึกษาปัจจ ัยด ้านการลงทุนและได้
กล่าวถึงอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของผู้ลงทุน   

ทั ้งนี ้จะเห็นว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีการตัดสินใจ ซื อ้ประกัน  ผ่านปัจจัยส่วน
บุคคล กระบวนการตัดสินใจซื อ้ประกัน และส่วนประสมทางด้านการตลาด ตามล าดับ
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้น  ยังมีปัจจัยที่ผู ้วิจ ัยศึกษาเพิ่มเติมโดยยังไม่มีงานวิจัยใน
อดีตศึกษามาก่อน อาทิ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้ผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้บริโภคในการซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาของ
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ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นความเห็นด้านการตัดสินใจในการ
ซือ้ประกัน ซึ่งจะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยทั้งหมดที่ทบทวนมาด้วย  

ตาราง 2 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้
ประกนัจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 แนวคิดและทฤษฎี 

ผูว้ิจยั  เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

แบบประกนั 

สดุใจ เดชธนมงคลชยั (2545)    
✓  

✓  

อาพนัธ ์เอมอิม่ (2538: 57-59) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

สมุนมาลย ์กรวยสวสัฎ ์(2543) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วรพจน ์วรจารุพงค ์(2556) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

สชุนนี เมธิโยธิน (2556) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

พิมพร์  าไพ พนัธุว์ิชาติกลุ (2556) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

  
ณภคัอร ปณุยภาภสัสร (2556) ✓ ✓  

✓ ✓ ✓  

เพ็ญจมาส ศิรกิิจวฒันา (2543) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

เสร ีวงษม์ณทา (2554) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

อรุณ วิสทุธิพิพฒันสกลุ (2552) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

กมลภทัร นิมยมนา (2554) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

กณักรษิฐา แสวงกจิ (2554) ✓ ✓  
✓ ✓ ✓  

ที่มา: ผูว้ิจยั (2563) 
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ตาราง 3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

  แนวคิดและทฤษฎี 

ผูว้ิจยั 
 
  

ความหมาย
ส่วนประสม

ทาง
การตลาด 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ดา้น
ราคา 

ดา้น
ช่องทาง 
การ

จ าหน่าย 

ดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาด 

ดา้น
พนกังาน 

ดา้น
ลกัษณะ 
ทาง

กายภาพ 

ดา้น 
กระ 
บวน
การ 

สมิตตา เวียง
สงค ์(2547) 

  
✓      

มาลิน ีเชษฐ์
โชติศกัด ์(2534) 

 
✓       

วรภร สทุธิเวชชะ
กร (2547) 

   
✓ ✓ ✓   

กษมา ธรรม
เจรญิ (2540) 

 
✓    

✓   

สดุใจ เดชธน
มงคลชยั  
(2545) 

  
✓    

✓  

ฉตัรยาพร เสมอ
ใจ (2559) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วสนัต ์นยัเนตร 
(2554) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กนกนก มี
ประเสรฐิวาจา 
(2551) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ธนียา สอน
วิจารณ ์(2551) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ตติตา ตาแกว้ 
(2556) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ที่มา: ผูว้ิจยั (2563) 
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ตาราง 4 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค  (7C's) 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ล าดบั ชื่องานวิจยั ผูว้ิจยั 

สว่นประสม
ทางดา้น
การตลาด 
(7Ps) 

สว่นประสมทาง
การตลาดใน
มมุมองของ

ผูบ้รโิภค (7C's) 
1 Sale the seven Cs 

Teaching/traningaid for the e-
retail mix 

Charles Dennis,Tino Fench 
and Bill Merriless (2005) 
  

✓  ✓  

2 วิจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องธุรกิจ 
ตามความตอ้งการของลกูคา้ โดย
ใชส่้วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s)  

เอกวิทย ์สวุรรณวงศ ์(2555) 

✓  ✓  

3 วิเคราะหก์ารใชส่้วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
(7C’s) 

ธนทัอร นาราสนุทรกลุ (2558) 

✓ ✓ 

ที่มา: ผูว้ิจยั (2563) 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต  (7Ps) และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโร
นาของประชากร ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการท าวิจัยในครั้งนี ้จะท า
ให ้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่ส ่งผลต่อการตัดการตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัสโคโรนาของ
ประชากร อีกทั ้งยังได้มีการศึกษาว่าเพราะเหตุใดผู ้บริโภคจึงไม่ตัดสินใจซื อ้ประกันภัย  
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี ้จะท าให้สามารถประมาณแนวโน้มการตัดสิ นใจซือ้ประกันภัยไวรัส
โคโรนาได้ในมุมมองที่กว้างขึน้และท าให้ได้ข ้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  เพื่อน าเสนอแก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งน าผลการศึกษาไปประยุกต์พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในด้านของธุรกิจประกันภัยให้มากขึน้  อีกทั้งยังท าให้ภาคเอกชนสามารถผลิตแผนประกัน
ให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภคและท าให้ภาครัฐสามารถส่งเสริมความรู ้  สนับสนุน
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ให ้เห็นถึงความส าคัญของการท าประกันภ ัยเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงที ่จะ เกิดขึ น้ ได ้ใน
อนาคต 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย  

 
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากร           

ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง   
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
งานวิจ ัยฉบับนี ้ท าการศึกษาท าการศึกษาการตัดสินใจ ซื อ้ประกันภัยไวร ัส      

โคโรนา ของประชากร ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรที่ใช ้ในการ
วิจ ัยในครั้งนี ้ คือ  ประชากรที ่พ ักอาศัยหรือท างานอยู่ในจ ังหวัดกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 10,831,988 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
การค านวณกลุ่มตัวอย่างที่จะใช ้ในการวิจัยในครั้งนี ้จะท าการค านวณแบบ 

Taro Yamane (มัลลิกา บุญนาค, 2548) 
 

n  =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

 
  เมื่อ      n    แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
             N    แทน   ขนาดของกลุ่มประชากร  
             e    แทน   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่ม  
      ตัวอย่างที่มีค่าเท่ากับ 0.05 
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ส าหรับการศึกษาในครั้งนี ้จะก าหนดรระดับความเชื่อมั่นให้อยู่  ณ ระดับ 95% 
ซึ่งจะสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5% (0.05) ในทางสถิติ  

   n  =  
10,831,988

1+10,831,988(0.05)2 

 

       =  
10,831,988

27,079.97
 

 

       =  400        
จากการค านวณ ได้จ านวนผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน  400 ตัวอย่าง โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั ้น  และน า
ข้อมูลที่ เก็บได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 

การที่งานวิจ ัยฉบับนี ้ได ้มุ่ง เน ้นกลุ่มตัวอย่างที่ผู ้ท าวิจ ัยมีความสนใจศึกษา  
เป็นกลุ ่มบ ุคคลทั่ว ไป ในจ ังห ว ัดกรุง เทพมหานครและปริมณฑล  เนื ่อ งจากจ ังหว ัด
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ท าให้มี
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานเข้ามาท างานในเมืองหลวงท าให้กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลสามารถเป็นตัวแทนประชากรของประเทศไทยได้  ซึ่งมีแรงงานในทุก ๆ ภาคของ
ประเทศที่ได ้เข ้ามาท างานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงมีจ านวนผู ้ติดเชื ้อ
ไวร ัส โคโรนา (COVID-19) ในจ ังหว ัด เป็นจ านวนมาก  ด ังนั ้น  บ ุคคลทั่ว ไป ในจ ังหว ัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยในครั้งนี ้  

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษานีจ้ะใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยค าถาม
ในแบบสอบถามจะครอบคลมุประเด็นที่สนใจศึกษาดงัที่ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ลว้ ซึ่งสามารถ
แบ่งขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัไดท้ัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

 
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือชิน้ที่ 1 

จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
เป็นค าถามให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละข้อค าถาม  ได้แก่ เพศ 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อายุ อาชีพ  ระดับรายได ้ต่อเดือน ระดับ
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การศึกษา เงินส ารองส าหรับการด ารงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เงินส ารองส าหรับการ
รักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความรุนแรงของการแพร่ระบาด และรูปแบบประกัน 

 
วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือชิน้ที่ 1  

ใช ้การวิเคราะห ์ผ่านแบบจ าลอง  โดยอาศัยการวิเคราะห ์การถดถอยแบบ    
โลจ ิท  (Logit)  ในการพ ิจ ารณาค่าส ัมป ระสิทธ ์หน ้าต ัวแปรต ้น  และพ ิจ ารณ าความ            
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 

 
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือชิน้ที่ 2 

ข ้อม ูล เ กี ่ย วก ับ การท าป ระก ันภ ัย ไวร ัส โค โรนาของป ระชากรในจ ังห ว ัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากร
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นค าถามที่ให้เลือกเพียงค าตอบเดียวในแต่ละ
ข้อค าถาม 

 
วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือชิน้ที่ 2 

ใช ้การวิเคราะห ์ผ่านแบบจ าลอง  โดยอาศัยการวิเคราะห ์การถดถอยแบบ    
โลจิท  (Logit)  ในการพิจารณาค่าส ัมประสิท ธ ์หน ้าต ัวแปรต ้น  และพิจารณาความมี
นัยส าคัญทางสถิติด้วย โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 
  

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือชิน้ที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้

ประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ซือ้/ไม่ซือ้) 
ซึ่งใช้แบบสอบถาม โดยให้คะแนนเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น   

 
วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือชิน้ที่ 3 

การให้คะแนนเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) ซึ่ง
เป็นสเกลที่แสดงถึงระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัสโคโรนา ในระดับความส าคัญ  ที่ เห็นด้วยมากที่ส ุดไปจนถึง
ระดับความส าคัญที่เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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โดยแบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งได ้ก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนตามแนวคิดของ Linkert Scale ได้ดังนี ้ 

              ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
              ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
              ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
              ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
              ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือชิน้ที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ซือ้/ไม่ซือ้) ซึ่งใช้แบบสอบถาม โดยให้คะแนนเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาคชั้น 

 
วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือชิน้ที่ 4 

การให้คะแนนแบบระดับอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเป็นสเกลที่แสดง
ถึงระดับความส าคัญต่อปัจจัยต่าง  ๆ  ที ่ เ ป็นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้บริโภค (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา ในระดับความส าคัญที่
เห็นด้วยมากที่สุดไปจนถึงระดับความส าคัญที่เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 โดยแบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนตามแนวคิดของ Linkert Scale ได้ดังนี ้ 

              ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
              ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
              ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
              ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
              ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 



  43 

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือชิน้ที่ 5 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ท าประกันภัยไวรัสโคโรนาของ

ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นค าถามปลายเปิดที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการเสนอแนะ 

 
วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือชิน้ที่ 5 

 ผ่านแบบจ าลอง 
 

ln
𝜌

(1 − 𝜌)
=  𝑓(𝑥1, 𝑥2,𝑥3, … , 𝑥25) 

 

ln
𝜌

(1 − 𝜌)
= 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽25𝑥25 + ⅇ 

 

𝜌             คือ โอกาสที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา 

1 − 𝜌     คือ โอกาสที่จะไม่ตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา 

𝑙𝑛
𝜌

(1−𝜌)
  คือ การเปลี ่ยนแปลงการตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาที่

เพิ่มขึน้หรือลดลง เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดปัจจัยอ่ืน ๆ ให้คงที่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

𝑥1    คือ เพศ 

𝑥2    คือ อายุ 

𝑥3    คือ สถานภาพสมรส 

𝑥4    คือ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

𝑥5    คือ อาชีพ 

𝑥6    คือ รายได้ต่อเดือน 

𝑥7    คือ ระดับการศึกษา 

𝑥8    คือ เงินส ารองส าหรับการด ารงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

𝑥9    คือ เงินส ารองส าหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

𝑥10  คือ ความรุนแรงของการแพร่ระบาด 

𝑥11  คือ รูปแบบประกัน     
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวรัสโค
โรนา (ซื อ้ /ไม่ซื อ้ ) งานวิจัยนี ้ก าหนดให ้ กรณีที่ต ัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัสโคโรนามีค่า
เท่ากับ 1 ในขณะที่  กรณีตัดสินใจไม่ซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนามีค่าเท่ากับ 0 

ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variable: 𝑥𝑖)  คือ  ปัจจ ัยที ่ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต  (7Ps) และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา
โดยมีปัจจัยที่จะท าการศึกษาดังนี ้ตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาดังนี ้ 

ตัวแปรต้นตัวที่หนึ่ง  คือ เพศ (Sex) เป็นตัวแปร Dummy โดยกรณีเป็นเพศ
ชาย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1 และกรณีเป็นเพศหญิง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  0 จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่สอง คือ อายุ (Age) คือ เป็นตัวแปร Dummy อายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็นช่วงอายุ Age 1 อายุต ่ากว่า  30 ปี  ก าหนดให้มีค่าเป็น 1, Age 2 
อายุ 31-50 ปี ก าหนดให้มีค่าเป็น 2 และ  Age 3 อายุ 51 ปีขึ น้ไป ก าหนดให้มีค่าเป็น 3 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผล + ต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่สาม คือ สถานภาพ (Status) เป็นตัวแปร Dummy โดยกรณี
เป็นโสดก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 และกรณีแต่งงานแล้ว ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0  จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ต ัวแป รต ้น ต ัวที ่สี ่  ค ือ  จ าน วนสม าช ิก ในค รอบค ร ัว  (Number of family 
members) เป็นตัวแปร Dummy Small family คือ จ านวนสมาชิก  1-3 คน ก าหนดให ้มี
ค่าเป็น 1 , Medium family คือ จ านวนสมาชิก  4-6 คน ก าหนดให ้มีค่าเป็น  2 และBig 
family คือ จ านวนสมาชิก 7 คนขึน้ไป ก าหนดให้มีค่าเป็น 3 จากการทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผล + ต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่ห ้า  คือ อาชีพ (Occupation) เป็นตัวแปร Dummy โดยกรณี
เป็นนักเรียน/นักศึกษาและว่างงานก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 พนักงานบริษัทก าหนดให้มีค่า
เท่ากับ 1 ค้าขายก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 เจ้าของกิจการก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัว
แปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่หก คือ  รายได้ (Income) เป็นตัวแปร Dummy โดยรายได้ต ่า
กว่า 10,000 บาทก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1 รายได้ 10,001 - 20,000 บาทก าหนดให้มีค่า
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เท่าก ับ  2 รายได ้ 20,001 - 30,000 บาทก าหนดให ้มีค่า เท่าก ับ  3 และรายได ้ 30,001 
บาทขึน้ไปก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะ
ส่งผล + ต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่ เจ็ด  คือ  ระดับการศึกษา (Education) เป็นตัวแปร Dummy 
โดยระดับชั ้นต ่ากว่าปริญญาตรี ก าหนดให ้มีค่าเท่ากับ  0 และตั ้งแต่ปริญญาตรีขึ น้ ไป 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผล + ต่อ
ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่แปด คือ เงินส ารองส าหรับการด ารงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
(Reserve for living) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยคาดว่าตัว
แปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่ เก้า คือ เงินส ารองส าหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์
ฉ ุก เฉ ิน  (Reserve for medical treatment) เป็น ข ้อม ูล เช ิงป ร ิม าณ  จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่สิบ  คือ  ความรุนแรงของการแพร่ระบาด  (The severity of 
the epidemic) เป็นตัวแปร Dummy โดยกรณีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโค
โรนา ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 และกรณีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโร
นา ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผล + 
ต่อตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้นตัวที่สิบเอ็ด คือ  รูปแบบประกัน  (Insurance Type)  เป็นตัวแปร 
Dummy ในกรณีที ่ไม ่ท าประก ัน เลย  ก าหนดให ้ม ีค่า เท่าก ับ  1 ท า เป็นประกันส ุขภาพ 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 และใน
กรณีที่ท าประกันสุขภาพ  COVID-19 ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 จากการทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps) 

𝑥12  คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

𝑥13  คือ ด้านราคา (Price)  

𝑥14  คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place)  

𝑥15  คือ ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

𝑥16  คือ ด้านบุคคลหรือพนักงาน  (People)  
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𝑥17  คือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   
(Physical Evidence and Presentation)  

𝑥18  คือ ด้านกระบวนการ (Process) 
ต ัวแปรต ้นต ัวที ่ส ิบสอง  คือ  ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ (Product) จากการทบทวน

วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  
ตัวแปรต้นตัวที่สิบสาม คือ ด ้านราคา  (Price) จากการทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  
ตัวแปรต ้นต ัวที ่ส ิบ สี ่ คือ  ด ้านช่องทางการจ ัดจ าหน่าย  (Place) จากการ

ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  
ตัวแปรต ้นต ัวที ่ส ิบห ้า  ค ือ  ด ้านส ่ง เสริมการตลาด  (Promotion) จากการ

ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  
ตัวแปรต้นตัวที่สิบหก คือ ด้านบุคคลหรือพนักงาน  (People) จากการทบทวน

วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  
ตัวแปรต้นตัวที่สิบเจ็ด คือ ด้านการสร ้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

(Physical Evidence and Presentation) จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจ ัยคาดว่าตัว
แปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่ส ิบแปด คือ  ด้านกระบวนการ  (Process) จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (7C’s)  

𝑥19  คือ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 

𝑥20  คือ ต้นทุน (Cost Customer) 

𝑥21  คือ ความสะดวก (Convenience) 

𝑥22  คือ ความสบาย (Comfort) 

𝑥23  คือ การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

𝑥24  คือ การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

𝑥25  คือ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) 

𝑒      คือ ค่า error term 
 



  47 

ตัวแปรต้นตัวที่สิบ เก้า คือ คุณค่าที่ล ูกค ้าจะได ้ร ับ  (Customer Value) จาก
การทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ต ัว แ ป รต ้น ต ัว ที ่ยี ่ส ิบ  ค ือ  ต ้น ท ุน  (Cost Customer)  จ า ก ก า รท บ ท ว น
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่ยี่สิบเอ็ด คือ ความสะดวก (Convenience) จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ต ัวแป รต ้น ต ัวที ่ยี ่ส ิบ สอง  ค ือ  ค วามสบาย  (Comfort)  จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต้นตัวที่ยี่สิบสาม คือ การติดต่อสื่อสาร (Communication) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ต ัวแปรต ้นต ัวที ่ยี ่ส ิบ สี ่ ค ือ  การด ูแล เอาใจใส่ (Caring)  จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม  

ตัวแปรต ้นตัวที ่ยี ่ส ิบห ้า  คือ  ความส า เร็จ ในการตอบสนองความต ้องการ 
(Completion) จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรนี ้จะส่งผลต่อตัวแปรตาม   

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เป็นตัวแทนประชากร 400 คน โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ จากการสุ่มเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) จะใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) และ ทติุยภมูิ (Secondary Data) 

 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

เป็นการจัด เก็บข้อมูลด้วยการส ารวจประชากรกลุ่ม เป้ าหมาย  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามพื ้นที่ เป้าหมายแบบที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษา โดยท าการเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม พ .ศ . 2564 ถึ งวันที่  31 พฤษภาคม  พ .ศ . 2564 และเมื่ อได้รับ
แบบสอบถามคืน ในจ านวนที่ครบถ้วนส าหรบัการศึกษา จึงท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและจดัท าขอ้มลูเพื่อการวิเคราะหผ์ลทางสถิติ  
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนต่าง ๆ ที่

เ กี ่ย ว ข ้อ ง  ได ้แ ก ่ สื ่อ  อ ิน เต อ ร เ์น ็ต  ตลอดจนก า ร เก ็บ รวบ รวม ข ้อม ูล จ าก เอ กส า ร  
(Documentary study) ที่เ ก่ียวข้องกับงานวิจัย  เช่น วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง  หนังสือ
ทั่วไป รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการวารสาร  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

 กระท าการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดม้าจากการเก็บแบบสอบถามดว้ยสมการถดถอย 
โลจิท (Logit regression analysis) ประเภท Binary logistic แบบจ าลองที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มูลที่มี
ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคณุภาพ 2 ทางเลือกนัน้ นอกจากแบบจ าลองโลจิทแลว้ยงัมีแบบจ าลอง
โพรบิท (Probit Model) และแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear Probability Models) 
อย่างไรก็ตามแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเสน้ยงัมีขอ้บกพรอ่งในการน ามาวิเคราะหค์วามน่าจะ
เป็น โดยความน่าจะเป็นนัน้อาจมีค่าอยู่นอกช่วง 0 – 1 ซึ่งขดัแยง้กบัหลกัความน่าจะเป็นจึงไม่นิยม
น ามาใช ้
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
งานวิจัยฉบับนี ้เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูผ้ลิต (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่ เกิดขึ ้นทางเศรษฐกิจและเพราะเหตุใดประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลบางสว่นจึงไม่ซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนา 

 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคของกลุ่มตัวอย่างใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะหข์อ้มูล โดยใช้
เครื่องมือทางสถิติ รอ้ยละและวิเคราะหผ์่านแบบจ าลองโลจิท  และไดท้ าการทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 ซึ่งมากกว่า 0.70 ดังนั้น 
แบบสอบถามจึงมีความน่าเชื่อถือในระดับยอมรบัได้ (Cronbach, 1974) ตลอดจนน าเสนอผล
การศกึษาในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

 
การเสนอผลการศึกษา 

 
การเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาโดยสรุปผลการวิจัย

ออกเป็น 2 สว่น ตามวตัถปุระสงค ์ไดด้งันี ้
ส่วนที่  1 การศึกษาในเชิงพรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต  (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้บริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัส โคโรนาของประชากร  ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ส่วนที่  2 การศึกษาในเชิงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต  (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้บริโภค (7C’s) ที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัส โคโรนาของประชากร  ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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สว่นที่ 1 การศกึษาในเชิงพรรณนาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่
สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

ตาราง 5 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาของ
ประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

-เพศ   
     เพศชาย 96 24.00 

     เพศหญิง (ตวัแปรฐาน) 304 76.00 

-อายุ   
     อายไุม่เกิน 30 ปี (ตวัแปรฐาน) 252 63.00 

     อาย ุ31-50 ปี 119 29.75 

     อาย ุ50 ปีขึน้ไป  29 7.25 

-สถานภาพสมรส   
     สมรส (ตวัแปรฐาน) 342 14.50 

     โสด 58 85.50 

-จ านวนสมาชิกในครอบครวั   
     จ านวนสมาชิก 1 – 3 คน (ตวัแปรฐาน) 79 19.75 

     จ านวนสมาชิก 4 - 6 คน 283 70.75 

     จ านวนสมาชิก 7 คนขึน้ไป 38 9.50 

-อาชีพ   
     นกัเรียน นกัศกึษา (ตวัแปรฐาน) 106 26.50 

     พนกังานบรษิัท  227 56.75 

     แม่บา้น คา้ขาย 18 4.50 

     เจา้ของกจิการ 25 6.25 

     รบัราชการ 24 6.00 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

-ระดบัรายไดต่้อเดือน   

     ต ่ากว่า 10,000 บาท (ตวัแปรฐาน) 103 25.75 
     10,001 – 20,000 บาท 134 33.50 
     20,001 – 30,000 บาท 97 24.25 
     30,001 บาทขึน้ไป 66 16.50 

-ระดบัการศกึษา   
     ต ่ากว่าปรญิญาตรี (ตวัแปรฐาน) 29 7.25 
     ตัง้แต่ปรญิญาตรีขึน้ไป 371 92.75 

-ความรุนแรงของการแพรร่ะบาด   
     ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยั 341 85.25 

     ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยั  59 14.75 

-รูปแบบประกนั   
     ไม่ท าประกนั (ตวัแปรฐาน) 111 27.75 
     ประกนัสขุภาพ 26 6.50 

     ประกนัอบุตัิเหต ุ 8 2.00 
     ประกนัภยัไวรสัโคโรนา 255 63.75 

-ปัจจบุนัท่านซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาหรือไม่   
     ซือ้ 271 67.75 
     ไม่ซือ้ 129 32.25 

-ท่านซือ้ผ่านช่องทางใด   
     ตวัแทน 18 6.64 
     ธนาคาร นายหนา้และบรษิัทจดัการ 21 7.75 

     ออนไลน ์ 232 85.61 

-ท่านซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาก่ีกรมธรรม ์   
     1 กรมธรรม ์ 269 99.26 

     ตัง้แต่ 2 กรมธรรมข์ึน้ไป 2 0.74 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 
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จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยคิดเป็นรอ้ยละ 76 มีอายไุม่เกิน 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 63 มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 
4 – 6 คน รอ้ยละ 70.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รอ้ยละ 56.75 มีระดับรายได้ 10,001 ถึง
20,000 บาท รอ้ยละ 33.50 ศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึน้ไป รอ้ยละ 92.75 โดยความรุนแรง
ของการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนานีไ้ดส้ง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ รอ้ยละ 85.25 ซึ่งรูปแบบประกนั
ที่ซือ้มากที่สุดในช่วงนี ้คือ ประกันภัยไวรสัโคโรนา คิดเป็นรอ้ยละ 63.75 ในปัจจุบันได้มีมีการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาแลว้ รอ้ยละ 67.75 ผ่านช่องทางออนไลน ์รอ้ยละ 85.61 โดยซือ้
คนละ 1 กรมธรรม ์คิดเป็นรอ้ยละ 99.26 

ตาราง 6 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps) 

ระดับความส าคัญ (คดิเป็นร้อยละ) 

-  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 89.90 

-  ดา้นราคา (Price) 80.23 

-  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 80.00 

-  ดา้นส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 79.78 

-  ดา้นบคุคลหรือพนกังาน (People) 86.60 

-  ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   
    (Physical Evidence and Presentation) 

83.58 

-  ดา้นกระบวนการ (Process) 94.35 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 

จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูผ้ลิต 
(7Ps) ที่มีระดบัความส าคญัในการส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภัยไวรสัโคโรนาอนัดับแรก คือ 
ดา้นกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 อนัดบัรองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 89.90 
และดา้นบคุคลหรือพนกังาน คิดเป็นรอ้ยละ 86.60 
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ตาราง 7 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของผู้บริโภค (7C’s) 

ระดับความส าคัญ (คดิเป็นร้อยละ) 

-  คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (Customer Value) 94.03 

-  ตน้ทนุ (Cost Customer) 83.35 

-  ความสะดวก (Convenience) 83.50 

-  ความสบาย (Comfort) 70.76 

-  การติดต่อสื่อสาร (Communication) 83.83 

-  การดแูลเอาใจใส่ (Caring) 89.00 

-  ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
    (Completion) 

90.60 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 

จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) ที่
มีระดับความส าคัญในการส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาอันดับแรก คือ ดา้น
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ คิดเป็นร้อยละ 94.03 อันดับรองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการ คิดเป็นรอ้ยละ 90.60 และดา้นการดแูลเอาใจใส ่คิดเป็นรอ้ยละ 89 

สว่นที่ 2 การศกึษาในเชิงวิเคราะหปั์จจยัสว่นบุคคล ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูผ้ลิต (7Ps) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่
สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
การวิ เค ราะห์ผลการศึกษ าด้ว ยแบบจ าลองโลจิท  (Logit Model)  เพื่ อศึกษ า

ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครวั อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน เงินส ารอง
ส าหรบัการรกัษาพยาบาลในสถานการณฉ์ุกเฉิน ความรุนแรงของการแพร่ระบาด รูปแบบประกัน 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูผ้ลิต ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการใหบ้รกิาร รวมทัง้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค (7C’s) ไดแ้ก่                            
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ตน้ทุน ความสะดวก ความสบาย การติดต่อสื่อสาร  การดแูลเอาใจใส่และ 
ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของ
กลุม่ตวัอย่าง ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แสดงผลดงัตารางที่ 8 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูผ้ลิต (7Ps) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาของกลุม่ตวัอย่าง ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

Buy insurance dy/dx Std. Err. Z P>|z| Significant 

Male (เพศชาย) 0.7434 15.2097 1.93 0.053 * 

Age 2 (อาย ุ31-50 ปี) 0.2088 7.5765 1.89 0.059 * 

Age 3 (อาย ุ50 ปีขึน้ไป)  -0.9933 2117.7910 -0.01 0.996  

Single (โสด) 0.1524 26.8338 0.15 0.878  

Medium family (จ านวนสมาชิก 4 – 6 คน) 1.0000 8.1537 3.09 0.002 *** 

Office worker (พนกังานบริษัท)  0.9800 5.9465 2.56 0.011 *** 

Trader (พ่อคา้ แม่คา้) -0.0129 31.7852 -0.04 0.968  

Owner (เจา้ของกิจการ) 0.0216 44.8957 0.47 0.635  

Income 2 (10,001 – 20,000 บาท) 0.1562 4.7425 2.17 0.03 ** 

Income 3 (20,001 – 30,000 บาท) 0.0350 3.7593 2.31 0.021 ** 

Income 4 (30,001 บาทขึน้ไป) 0.6923 2117.8510 0.02 0.986  

Education (ศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป) -0.0075 3.4336 -1.31 0.189  

Reserve for living (เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิต) -0.0001 0.0048 -2.9 0.004 *** 

The severity of the epidemic (ความรุนแรงของการแพร่
ระบาด) 

0.9999 8.5671 3.06 0.002 *** 

Product (ดา้นผลิตภณัฑ)์ -0.3310 6.5180 -3.12 0.002 *** 

Price (ดา้นราคา) 0.1632 3.7830 1.41 0.159  

Place (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 0.6539 4.2728 2.09 0.037 ** 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

Buy insurance dy/dx Std. Err. Z P>|z| Significant 

Promotion (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) -0.6727 5.2488 -3.04 0.002 *** 

People (ดา้นพนักงาน) 0.4937 4.6404 2.42 0.015 ** 

Physical Evidence and Presentation (ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ) 

0.7978 5.0657 2.97 0.003 *** 

Process (ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ) 0.0021 2.8734 0.12 0.901  

Customer Value (คณุค่าท่ีลกูคา้จะไดร้บั) 0.9677 5.2284 2.83 0.005 *** 

Cost to Customer (ตน้ทนุ) 0.0289 4.2378 1.19 0.236  

Convenience (ความสะดวก) -0.0423 2.8711 -1.17 0.242  

Communication (การติดต่อสื่อสาร) -0.6433 6.6623 2.61 0.009 *** 

Caring (การดแูลเอาใจใส่) 0.0106 4.4479 -2.33 0.020 ** 

Completion (ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ) -0.8727 1.7463 0.85 0.394  

Cons.  5.1978 -2.07 0.039 ** 

หมายเหต ุ: */ **/*** คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น รอ้ยละ 90 ,95 และ 99 ตามล าดบั 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 

จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าหากพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ จ านวน
สมาชิกในครอบครวั อาชีพ รายไดต่้อเดือน เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิต ความรุนแรงของการ
แพร่ระบาด และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวมทัง้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) พบว่า คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั การ
ติดต่อสื่อสาร และการดแูลเอาใจใสเ่ป็นตวัแปรที่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

Male (เพศชาย) พบว่า ผูท้ี่เป็นเพศชาย มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัย
ไวรัสโคโรนามากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 74.34 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.10 โดย
ก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 
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Age 2 (อายุ 31 – 50 ปี) พบว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี มีความน่าจะเป็นที่จะ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนามากกว่าผูท้ี่มีอายตุ ่ากว่า 30 ปี รอ้ยละ 20.88 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Medium family (จ านวนสมาชิก 4 – 6 คน) พบว่า ครอบครัวที่มีสมาชิก 4 – 6 คนมี
ความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนามากกว่าครอบครวัที่มีสมาชิก 1-3 คน รอ้ย
ละ 100 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Office worker (พนกังานบริษัท) พบว่า ผูท้ี่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท มีความน่าจะเป็น
ที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากกว่านักเรียน นักศึกษาและคนว่างงาน รอ้ยละ 98 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Income 2 (รายได้ต่อเดือน) พบว่า ผู้ซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาที่มีรายได้ต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท จะมีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภัยไวรสัโคโรนามากกว่าผูท้ี่มี
รายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 15.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Income 3 (รายได้ต่อเดือน) พบว่า ผู้ซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จะมีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภัยไวรสัโคโรนามากกว่าผูท้ี่มี
รายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 3.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Reserve for living (เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิต) พบว่า ผูท้ี่มีเงินส ารองส าหรบัการ
ด ารงชีวิตมากเพียงพอ มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนานอ้ยกว่าผูท้ี่ไม่มี
เงินส ารอง รอ้ยละ 0.01 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

The severity of the epidemic (ความรุนแรงของการแพร่ระบาด) พบว่า ความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดจะมีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากกว่า รอ้ยละ 
99.99 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Product (ดา้นผลิตภัณฑ)์ พบว่า รูปแบบของกรมธรรมป์ระกันยังไม่สามารถตอบสนอง             
ความต้องการ รวมทั้งครอบคลุมการรักษาโรครา้ย การสูญเสียทางร่างกายและทุพพลภาพ            
ท าให้มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาลดลง รอ้ยละ 33.10 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Place (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) พบว่า ปัจจุบนับรษิัทประกนัมีช่องทางการจ าหน่าย
ประกันที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อการจูงใจลกูคา้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ท าใหม้ีความน่าจะ
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เป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 65.39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 
 Promotion (ด้านการส่งเสริมการตลาด) พบว่า การมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์              
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอรเ์น็ต อย่างสม ่าเสมอและมีเว็บไซต์                    
ของบริษัทประกันให้ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ท าให้มีความน่าจะเป็น                          
ที่จะไม่ตัดสินใจซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาลดลง ร้อยละ 67.27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                           
ที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

People (ดา้นพนักงาน) พบว่า พนักงานมีความกระตือรือรน้ เอาใจใส่ในการให้บริการ
ลกูคา้อย่างเป็นกนัเอง มีมารยาทที่ดี ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโร
นาเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 49.37 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Physical Evidence and Presentation (ดา้นลักษณะทางกายภาพ) พบว่า การที่บริษัท
ประกันมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยภายในบริษัทประกันและภายใน
ส านักงาน ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 79.78 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Customer Value (คุณค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั) พบว่า รูปแบบของกรมธรรมป์ระกันภยัไวรสั
โคโรนาที่คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยไดแ้ละเงินชดเชยที่สามารถเป็นมรดกแก่ลกูหลาน
ไดเ้มื่อเสียชีวิต ท าให้มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากขึน้ รอ้ยละ 
96.77 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Communication (การติดต่อสื่อสาร) พบว่า ปัจจุบนัเว็บไซตข์องบริษัทประกนัที่ใหล้กุคา้
สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนั้น ยังไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ได้
ชดัเจนพอ จึงท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภยัไวรสัโคโรนาลดลง รอ้ยละ 64.33 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

Caring (การดแูลเอาใจใส่) การที่พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าปรกึษาในการแกปั้ญหา
ใหล้กูคา้อย่างรวดเรว็ มีความกระตือรือรน้ เอาใจใสใ่นการใหบ้ริการลกูคา้อย่างเป็นกนัเอง ท าใหม้ี
ความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนามากขึน้ รอ้ยละ 1.06 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 
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การทดสอบปัญหา Multicollinearity 
จากตารางที่  10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้

ประกันภัยไวรัสโคโรนาของกลุ่มตัวอย่าง  ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัย
ได ้น าต ัวแปรมาทดสอบปัญหา  Multicollinearity โดยใช ้ค่า  VIF (Variance Inflation 
Factor) วัดค่าความแปรปรวนของค่าประมาณของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร ์ถ้าตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิง เส ้นกัน  จะท าให ้มีค่า  VIF เท่ากับ  0 และเมื ่อตัวแปรมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกันค่า  VIF จะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และหากค่า VIF มีค่ามากกว่า 10 จะ
ท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity  ดังแสดงในตารางที่  9 

ตาราง 9 ผลการทดสอบปัญหา Multicollinearity ของตารางที่ 8 

Variable ค่า VIF 

Male (เพศชาย) 2.775 

Age (อาย)ุ 5.116 

Single (โสด) 2.345 

Members (จ านวนสมาชิกในครอบครวั) 2.03 

Occupation (อาชีพ) 3.02 

Income (รายไดต้่อเดือน) 5.888 

Education (ศกึษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป) 1.542 

Reserve for living (เงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวติ) 1.539 

The severity of the epidemic (ความรุนแรงของการแพรร่ะบาด) 2.552 

Product (ดา้นผลิตภณัฑ)์ 2.254 

Price (ดา้นราคา) 5.436 

Place (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 2.763 

Promotion (ดา้นการส่งเสรมิการตลาด) 3.104 

People (ดา้นพนกังาน) 5.658 

Physical Evidence and Presentation (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 5.814 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

Variable ค่า VIF 

Process (ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร) 2.56 

Customer Value (คณุคา่ที่ลกูคา้จะไดร้บั) 2.627 

Cost to Customer (ตน้ทนุ) 4.904 

Convenience (ความสะดวก) 3.127 

Comfort (ความสบาย) 4.651 

Communication (การติดต่อสื่อสาร) 3.191 

Caring (การดแูลเอาใจใส่) 3.191 

Completion (ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ) 4.277 
 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 

จากตารางข ้างต ้นพบว่า เมื ่อทดสอบปัญหา Multicollinearity แล ้วพบว่า          
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF น้อยกว่า 10 จึงไม่ท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากร ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคใ์นการท าวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาของ
ประชากร ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้ศกึษาผลกระทบที่เกิดขึน้ทางเศรษฐกิจ
และเพราะเหตุใดประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนจึงไม่ซือ้ประกันภัย
ไวรสัโคโรนา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นกลุ่มบุคคลที่ท างานและอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นดว้ยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชเ้ครื่องมือทางสถิติ 
ผ่านแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) และสรุปผลอภิปราย ขอ้เสนอแนะในการน าไปใชใ้นการวิจยั
ครัง้ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย มีความน่าจะเป็นที่จะ
ตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากกว่าเพศหญิง รอ้ยละ 74.34 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 โดยก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ ผู ้ที่มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี มีความน่าจะเป็นที่จะ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนามากกว่าผูท้ี่มีอายตุ ่ากว่า 30 ปี รอ้ยละ 20.88 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยก าหนดใหต้ัวแปรอ่ืนคงที่ ครอบครวัที่มีสมาชิก 4 – 6 คนมีความน่าจะ
เป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากกว่าครอบครวัที่มีสมาชิก 1-3 คน รอ้ยละ 100 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยก าหนดใหต้ัวแปรอ่ืนคงที่ ผูท้ี่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิัท มีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนามากกว่านกัเรียน นกัศึกษาและคน
ว่างงาน รอ้ยละ 98 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ ผูซ้ือ้
ประกันภัยไวรัสโคโรนาที่มีรายได้ต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท จะมีความน่าจะเป็นที่จะ
ตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากกว่าผู้ที่มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 
15.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก าหนดใหต้ัวแปรอ่ืนคงที่ ผูซ้ือ้ประกันภัยไวรสั
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โคโรนาที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จะมีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภัย
ไวรสัโคโรนามากกว่าผูท้ี่มีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท รอ้ยละ 3.50 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ ผู ้ที่มีเงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิตมาก
เพียงพอ มีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนานอ้ยกว่าผูท้ี่ไม่มีเงินส ารอง รอ้ย
ละ 0.01 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยก าหนดใหต้ัวแปรอ่ืนคงที่ และการมีความ
รุนแรงของการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้จะมีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนา
มากกว่า รอ้ยละ 99.99 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

ผลการวิจัยยังพบว่าความรุนแรงของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาได้ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนา คิดเป็นรอ้ยละ 85.25 โดยในปัจจุบนัจากการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีผู ้ที่ ซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนา คิดเป็นรอ้ยละ 67.75 และมีผู้ที่ไม่ซือ้
ประกันภัยไวรสัโคโรนา คิดเป็นรอ้ยละ 32.25 โดยสาเหตุที่ไม่ซือ้ประกันส่วนใหญ่ คือ  ไม่เห็นว่า
การท าประกันเป็นสิ่งจ าเป็น คิดเป็นรอ้ยละ 34.88 จากจ านวนผูท้ี่ไม่ซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนา
ทั้งหมด เนื่องจากหากเป็นผู้ติดเชือ้ รัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล
บางส่วนให้ และสาหตุที่รองลงมา คือ ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ คิดเป็นรอ้ยละ 32.56 จาก
จ านวนผูท้ี่ไม่ซือ้ประกนัภัยไวรสัโคโรนาทัง้หมด ส าหรบัผูท้ี่ซือ้ประกนัภัยไวรสัโคโรนาส่วนใหญ่จะ
ซือ้จากช่องทางออนไลน์ คิดเป็นรอ้ยละ 85.61 ผู้ที่ซื ้อประกันภัยส่วนใหญ่จะซือ้กันคนละ 1 
กรมธรรม ์ คิดเป็นรอ้ยละ 99.26 โดยรูปแบบประกันภัยไวรสัโคโรนาที่กลุ่มตัวอย่างซือ้เป็นส่วน
ใหญ่คือ บริษัทกรุงเทพประกันภัย ราคาเบี ้ยประกันที่ต้องจ่าย คือ 259 บาท และจ านวนเอา
ประกนัภยัสงูสดุที่จะไดร้บัจะอยู่ที่ 300,000 บาท โดยจะคุม้ครองกรณีตรวจเจอโรค (เจอ-จ่าย-จบ), 
คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล, คุม้ครองกรณีโคม่า, คุม้ครองกรณีเสียชีวิตและคุม้ครองกรณีเสียชีวิต
(ทุกกรณี) และผูท้ี่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท าประกนัภัยมากที่สุด คือ ตวัท่านเองและบิดา มารดา 
คิดเป็นรอ้ยละ 70.75 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ผลิต (7Ps) ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ รวมทัง้ครอบคลุม
การรกัษาโรครา้ย การสญูเสียทางรา่งกายและทพุพลภาพ ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้
ประกนัภยัไวรสัโคโรนาลดลง รอ้ยละ 33.10 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดให้
ตัวแปรอ่ืนคงที่  และในปัจจุบันบริษัทประกันมีช่องทางการจ าหน่ายประกันที่หลากหลายและ
ทันสมัยเพื่อการจูงใจลูกค้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ท าให้มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้
ประกันภัยไวรัสโคโรนาเพิ่มขึน้ ร้อยละ 65.39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 โดย
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ก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์              
ผ่ านสื่ อ ต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  อิน เทอร์เน็ต  อย่างสม ่ าเสมอและมี เว็บไซต์                    
ของบริษัทประกันให้ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ท าให้มีความน่าจะเป็น                          
ที่จะไม่ตัดสินใจซื ้อประกันภัยไวรัสโคโรนาลดลง ร้อยละ 67.27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                           
ที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ และการที่พนกังานมีความกระตือรือรน้ เอาใจใสใ่นการ
ใหบ้ริการลกูคา้อย่างเป็นกันเอง มีมารยาทที่ดี ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภัย
ไวรสัโคโรนาเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 49.37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยก าหนดใหต้วัแปร
อ่ืนคงที่ รวมทัง้การที่บริษัทประกันมีภาพลกัษณท์ี่น่าเชื่อถือ มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยภายใน
บรษิัทประกนัและภายในส านกังาน ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนา
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 79.78 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (7C’s) ผลการวิจัยพบว่า ดา้น
Customer Value (คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั) คือ การที่รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัภัยไวรสัโคโรนา
ที่คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยได้และเงินชดเชยที่สามารถเป็นมรดกแก่ลูกหลานไดเ้มื่อ
เสียชีวิต ท าให้มีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนามากขึน้ รอ้ยละ 96.77 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ ดา้น Communication (การ
ติดต่อสื่อสาร) พบว่า ปัจจุบนัเว็บไซตข์องบริษัทประกนัที่ใหลุ้กคา้สามารถเขา้ไปศึกษาขอ้มูลด้วย
ตนเองนัน้ ยงัไม่สามารถบอกถึงรายละเอียดของกรมธรรมไ์ดช้ดัเจนพอ จึงท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่
จะตดัสินใจซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาลดลง รอ้ยละ 64.33 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่  ด้าน Caring (การดูแลเอาใจใส่) การที่พนักงานสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือรน้ เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการลูกคา้อย่างเป็นกันเอง ท าใหม้ีความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนา
มากขึน้ รอ้ยละ 1.06 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงที่ 
 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาการตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากร ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

ความส ัมพ ันธ ์ของปัจจ ัยส ่วนบ ุคคล  ได ้แก่ เพศ  อาย ุ จ านวนสมาชิก ใน
ครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน เงินส ารองส าหรับการด ารงชีวิต  และความรุนแรงของ
การแพร่ระบาด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะมีผลต่อตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัสโคโรนา 
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ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่าด้านผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
สินค้าประเภทเจาะจงซือ้  (Specialty products) มีความเหมาะสมกับ กลุ่มผู ้บริโภคที่มี
ก  าล ังซื อ้มีความพร ้อมทางฐานะการเงินดีในระดับ  หนี ่งและมีความ รู ้ด ้านผลิตภ ัณฑ์
กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาจึงเป็นองค์ประกอบที่ ส  าคัญส่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้
ประกันภัยไวรัสโคโรนาโดยตรง โดยผลการวิจัยครั้งนี ้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับล ักษณะทางประชากรศาสตรท์ี ่พบว่าปัจจ ัยส่วนบุคคลเป็นตัวก าหนดความ
เหมือนหรือความแตกต่างในเรื่องความคิด พฤติกรรม ท าให้เกิดทัศนคติและความรู ้สึกนึก
คิด ตลอดจนความต้องการในสิ่งต่างๆ ของคนที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2543) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา 
(2543) ที่พบว่า  ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ได ้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรสแล ้ว 
ระด ับการศ ึกษา  อาชีพ  ราย ได ้ต ่อ เดือน  สภาพ เศรษฐกิจส ังคม  ที ่แตกต่า งก ันจะมี
พฤติกรรมในการตัดสินใจในการท  าประกันที ่แตกต่างกัน  อย่างมีน ัยส  าคัญทางสถิติ 
นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพันธ์ เอมอิ่ม (2538) เสรี วงษ์มณฑา (2554), 
อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552), กมลภัทร นิยมนา (2554), กัณกริษฐา แสวงกิจ (2554), 
เพ็ญนภา ณ  พ ัทลุง  (2554), กรกนก มีประเสริฐวาจา  (2551), (ธนียา  สอนวิจารย ์, 
2551), อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) และตติยา ตาแก้ว (2556) พบว่าปัจจัยพื ้นฐาน
ส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร ์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกัน  และบทบาทของตัวแทนขายประกัน  ความรู ้ด ้าน
การประกัน    เจตคติที่มีต่อการท าประกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ประกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทามาศ จันทรถาวร (2556) และ
กมลภัทร นิยมนา (2554) ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่น  ๆ ในด้านกระบวนการ
ตัดสินใจซื อ้ประกันนั ้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร ์ จะพิจารณาตัดสินใจซื อ้
ประกันได้ขึน้อยู่กับการตัดสินใจ  ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างเดียวเท่านั้น  และไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิติมา หอวิจิตร (2542) ที่พบว่าเพศ และ พฤติกรรมการซือ้ของผู ้บริโภค 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซือ้ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่ง เสริมการตลาด  ด ้านพนักงานและด ้านล ักษณะทางกายภาพ  จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวรัสโคโรนา  โดยผลงานวิจัยครั้งนี ้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
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ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2541) ได้ท าการศึกษาว่าส่วนประสมทางการตลาด  เป็น
หนึ่งในแนวคิดที่ส  าคัญและมีบทบาททางการตลาด  เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทาง
การตลาดของบริษัททั ้งหมดไว้ด ้วยกัน  เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการผลิตสินค้าและ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่งในด้านราคาและด้านลักษณะทาง
กายภาพ จะมีความสัมพันธ์ทางบวกหรือทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซือ้ประกันภัย
ไวรัสโคโรนาและผลการวิจัยครั้งนี ้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก มีประเสริฐวาจา 
(2551), ฉัตราพร เสมอใจ (2549), ตติยา ตาแก้ว (2556),ธนียา สอนวิจารย์ (2551)และ
วสันต์ นัยเนตร (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู ้ผลิต ทั ้ง  7 ด้าน ได้แก่ ด ้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา  (Price) ด้านช่องทางการ
จ ัด จ า ห น ่า ย  (Place) ด ้า น ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร ต ล า ด  (Promotion) ด ้า น บ ุค ค ล ห ร ือ
พ น ัก ง า น  (People) ด ้า น ก า ร ส ร ้า ง แ ล ะ น า เ ส น อ ล ัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  
(Physical Evidence and Presentation) แล ะด ้าน ก ระบ วนกา ร  (Process) พ บ ว ่ามี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้ผลิต  เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ประกันภัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื อ้ประกันภัยไวร ัสโคโรนาทางด ้าน  Customer Value (ค ุณค่าที ่ล ูกค ้าจะ
ได้รับ) Communication (การติดต่อสื่อสาร) และ Caring (การดูแลเอาใจใส่) จะมีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ประกันไวรัสโคโรนา  โดยผลงานวิจัยครั้งนี ้จะสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Halaj and Yvonne Brodrechtova (2015)  ที่ได ้ท าการศึกษางานวิจัยเรื ่อง  Marketing 
Decision-Making of Actors within the European Forest Biomass Market เป็นเรื่อง
การตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์จากมุมมองของผู ้ผลิตและผู ้ซื อ้
โดยท าการศึกษาการวิเคราะห ์การตลาด  การตัดสินใจของทั ้งผู ้ผลิตและผู ้ซื อ้  โดยใช้
หลักการ 7C’s เป็นตัวชี ้วัด ซึ่งจะประกอบไปด้วย  Customer Wants and Needs (ความ
ต้องการของลูกค้า) Cost (ราคา) Convenience (ความสะดวกสบาย)  Communication 
(การสื ่อสาร)  Consideration (ความต ้องการของลูกค ้าเช่น  คุณสมบัติ ประสบการณ์ 
ความน่าเชื่อถือ ความพอใจ) Consistency (ระดับความต้องการด้านบริการ  เช่น การส่ง
สินค ้าหรือบริการไม่ว่าสภาพการตลาดจะเปลี ่ยนแปลงอย่างไร)  ผลการวิจ ัยพบว่า
การศึกษาการตัดสินใจทางการตลาด  7C’s เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นสิ่งที่น่าสนใจของสายการตลาด ซึ่งผลจากวิจัยพบว่า  ส่วนประสมทาง
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การตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  (7C’s) ทุกตัวมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับความ
เชื ่อมั่นที ่  95 %  และผลงานวิจ ัย ในครั ้งนี ้ย ังสอดคล ้องงานวิจ ัยของCharles Dennis 
(2005) ได ้ท าการศึกษางานวิจ ัยเ รื ่อง  Sale the seven Cs Teaching/training aid for 
the (e-)retail mix  การค้าปลีกและการค้าปลีกแบบออนไลน์ (e-retail) โดยน าโครงสร้าง  
7C’s มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธี  ความซับซ้อนของการค้าปลีกและการค้า
ปลีกแบบออนไลน์ (e-retail) สามารถท าให้ง่ายได้โดยการน าหลักการขาย  7C’s เข ้ามา
ช่วย ซึ่งผลงานวิจ ัยในครั้งนี ้พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู ้บริโภค  
(7C’s) ทุกตัวมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ณ ระดับความเชื่อมั่นที่  95 % 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยในครัง้นี ้ท าใหท้ราบถึงความสมัพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูผ้ลิต (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 
ในการซือ้ประกันภยัไวรสัโคโรนาของประชากร ในจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 
(7C’s) ที่มีผลต่อต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ในการซือ้ประกันภัยไวรสัโคโรนาของประชากร ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสามารถน าผลการวิจยัที่แสดงถึงความสมัพันธก์ันของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการซือ้ประกันไวรสัโคโรนา ไปปรบัใช้ใน
อนาคต เนื่องจากในปัจจบุนันีก้ารด ารงชีวิตของมนษุยใ์นแต่ละวนันัน้ย่อมมีความเสี่ยง เราจึงควรมี
การเตรียมการที่จะรองรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับเราในอนาคต เพื่อใหเ้ราไดร้บัผลกระทบที่
เกิดขึน้ใหน้อ้ยที่สดุ รฐับาลจึงควรน าขอ้มลูที่ไดร้บัจากงานวิจยัฉบบันีไ้ปเผยแพร ่เพื่อเป็นประโยชน์
ใหก้ับบริษัทประกันชีวิตต่าง ๆ ใหท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ ในการซือ้ประกัน
ไวรสัโคโรนา ของผูบ้รโิภค เพื่อใหภ้าคเอกชนสามารถผลิตแผนประกนัใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคและท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจในการซือ้ประกนัไวรสัโคโรนามากย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใชจ้่ายทางการคลงัของรฐับาลในการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัผูท้ี่ติดเชือ้ไวรสัโคโร
นาที่จะเพิ่มขึน้ได้ และภาครฐัควรส่งเสริมความรู ้สนับสนุนให้เห็นถึงความส าคัญของการท า
ประกนัภยัเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต  

จากการศึกษาในครัง้นี ้จะเห็นไดว้่ายังมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ไม่ซือ้ประกัน 
เพราะไม่เห็นถึงความส าคัญของการวางแผน เพื่อรองรบักับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ อาจจะเป็น
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เพราะคิดว่ารฐับาลจะสนับสนุนค่ารกัษาพยาบาลใหห้ากติดเชือ้ไวรสัโคโรนา แต่ในความเป็นจริง
นั้นรฐับาลจะสนับสนุนค่ารกัษาพยาบาลให้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่าย
ประชาชน แต่ประชาชนก็ยงัตอ้งเสียค่ารกัษาพยาบาลที่เป็นส่วนต่างเองทัง้หมด รวมทัง้หากติดเชื ้อ
ไวรสัโคโรนาโดยที่ไม่ไดซ้ือ้ประกนัไวก้็จะไม่มีการชดเชยรายไดท้ี่เสียไประหว่างการเขา้พกัรกัษาตวั
อีกดว้ย 

 
2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

- งานวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เท่านัน้ ท าใหไ้ม่สามารถน า ไปสรุปพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มอื่นได ้ดงันัน้ควรมี
การศึกษาในกลุ่มประชาชนที่กวา้งขึน้ เช่น การศึกษาทั่วทัง้ประเทศ และเจาะลึกในระดับจงัหวัด 
เพื่อจะได้น าแนวทางหรือพฤติกรรมมาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริม       
การประกอบธุรกิจประกนัภยัต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ตารางภาคผนวก 1 สรุปตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา 

ที่มา : จากการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม พ.ศ. 2564 และจากการค านวณโดยผูว้ิจยั 

Variable Observation Mean Std. Dev. Min Max 
Buy insurance 400 0.6775 0.468 0 1 

Male 400 0.24 0.428 0 1 
Age 400 1.4425 0.627 1 3 
Status 400 0.855 0.353 0 1 
Members 400 1.8975 0.532 1 3 
Occupation 400 1.07 1.019 0 4 
Income 400 2.315 1.031 1 4 

Education 400 0.9275 0.260 0 1 

Reserve for living 400 334.7625 405.280 500 500,000 

Reserve for medical treatment 400 334.7625 405.280 500 500,000 

The severity of the epidemic 400 0.8525 0.355 0 1 

Insurance type 400 2.9975 1.355 1 4 

Product 400 0.7875 0.410 0 1 

Price 400 0.6875 0.464 0 1 

Place 400 0.6725 0.470 0 1 

Promotion 400 0.6375 0.481 0 1 

People 400 0.4475 0.498 0 1 

Physical 400 0.4225 0.495 0 1 

Process 400 0.6675 0.472 0 1 

Customer Value 400 0.5725 0.495 0 1 

Cost to Customer 400 0.3275 0.470 0 1 

Convenience 400 0.385 0.487 0 1 

Comfort 400 0.6375 0.481 0 1 

Communication 400 0.43 0.496 0 1 

Caring 400 0.615 0.487 0 1 

Completion 400 0.32 0.467 0 1 
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แบบสอบถามประกอบโครงการศึกษางานวิจัย 
เร่ือง การตัดสินใจซือ้ประกันภัยไวรัสโคโรนาของประชากร 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
_____________________________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้โดยนิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลวิจยัและน าไปใชป้ระโยชนท์างการศกึษาเท่านัน้ และการ
ตอบแบบสอบถามนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบัจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด 
 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับ      
ความคิดเห็นของท่านใหม้ากที่สุด การศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะส าเร็จลุล่วงไดก้็ดว้ยความร่วมมือจากท่าน        
จึงขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้โดยแบบสอบถามนีจ้ะประกอบไปดว้ย 5 สว่น ดงันี ้
  สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
  สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการท าประกนัภยัไวรสัโคโรนา 
  สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูผ้ลิต  

(7Ps) 
  สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 

(7C’s) 
  สว่นที่ 5 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

ค าชีแ้จงโปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง ทีต่รงกับตัวท่านมากทีสุ่ด 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ   
                ชาย     หญิง 
      2. อายุ 
                ไม่เกิน 20 ปี    21-30 ปี    31-40 ปี        

                           41-50 ปี   51-60 ปี                      60 ปีขึน้ไป  
                 3. สถานภาพ                      

               โสด                              สมรส   หมา้ย/หย่ารา้ง      
4. จ านวนสมาชิกในครอบครวั 
         1-3 คน             4-6 คน    7-9 คน      

               10-12 คน     13-15 คน             15 คนขึน้ไป        
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           5. ระดบัการศกึษา 

         ต ่ากว่ามธัยมศกึษา         มธัยมศกึษา/ปวช.   อนุปรญิญา/ปวส.              
               ปรญิญาตรี                     สงูกว่าปรญิญาตรี                  

  6. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศกึษา            รบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ    แม่บา้น/พ่อบา้น                  

               พนกังานเอกชน                เจา้ของกิจการ               แพทย/์พยาบาล 
                          อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ________________________________________________ 

        7. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  ต ่ากว่า 10,000 บาท             10,001-20,000 บาท                     

                          20,001-30,000 บาท            30,001 บาทขึน้ไป        
        8. จ านวนเงินส ารองส าหรบัการด ารงชีวิตในสถานการณฉ์กุเฉินของท่าน 

 (โปรดระบุ)______________________________บาท 
        9. จ านวนเงินส ารองส าหรบัการรกัษาพยาบาลในสถานการณฉ์ุกเฉินของท่าน 

 (โปรดระบุ)______________________________บาท 
        10. ท่านคิดว่าความรุนแรงของการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนาสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ 

ประกนัภยัไวรสัโคโรนาหรือไม่ 
  ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้      สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้    

                  11. ปัจจุบนัท่านซือ้ประกนัภยัแบบใดบา้ง  
                         ประกนัสขุภาพ                   ประกนัอบุติัเหตสุว่นบุคคล       
   ประกนัภยัไวรสัโคโรนา   ไม่มี       
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันประกันภัยไวรัสโคโรนา 

  1.ปัจจบุนัท่านซือ้ประกนัภยัไวรสัโคโรนาแลว้หรือไม่  

              ซือ้ (ไปตอบขอ้3)                        ไม่ซือ้ (ไปตอบขอ้2) 

                  2. สาเหตใุดที่ท าใหท้่านไม่ซือ้ (กรุณาเลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 

   ไม่ทราบว่ามีประกนัภยัไวรสัโคโรนา   ไม่มีเงินจ่ายค่าเบีย้ประกนั 

                          ไม่เห็นว่าการท าประกนัเป็นสิ่งจ าเป็น   ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ 

                          อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ_______________________________________________ 
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                  3. ท่านซือ้จากช่องทางใด (กรุณาเลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 

   ตวัแทน  นายหนา้  ออนไลน ์  ธนาคาร     อ่ืน ๆ __________                     

       4. จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยัไวรสัโคโรนาทัง้หมดก่ีฉบบัที่ท่านซือ้ 

   1 ฉบบั   2 ฉบบั       อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ________ ฉบบั 

       5. จ านวนเอาประกนัภยัทัง้หมดที่ท่านจ่าย _____________________________บาท 
       6. จ านวนเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดที่ท่านจ่าย _____________________________บาท 

        7. รูปแบบประกนัภยัไวรสัโคโรนา โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านซือ้ 

บริษัทประกนัภยั 

คุม้ครองเชือ้ไวรสัโคโรนา คุม้ครอง
ประกนั
อบุตัิเหตุ
ส่วนบคุคล 

คุม้ครอง
กรณี
เสียชีวิต
(ทกุกรณี) 

อ่ืนๆ 
(โปรด
ระบ)ุ 

คุม้ครองกรณี
ตรวจเจอโรค 
(เจอ-จ่าย-จบ) 

คุม้ครอง          
ค่ารกัษา 
พยาบาล 

คุม้ครอง
ค่าชดเชย
รายวนั 

คุม้ครอง
กรณี
โคม่า 

คุม้ครอง
กรณี
เสียชีวิต 

1.สินทรพัยป์ระกนัภยั         

2.กรุงเทพประกนัภยั         
3.วิริยะประกนัภยั         
4.เอเซียประกนัภยั         
5.เมืองไทยประกนั
ชีวิต         

6.กรุงไทย-แอกซ่า
ประกนัชีวิต         

7.สินมั่นคงประกนัภยั         
8.ไทยประกนัชีวิต         
9.ทิพยประกนัภยั         
10.อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 
______________ 

        

       
 8. หากท่านท าประกนัภยัไวรสัโคโรนา ผูท้ี่มีผลต่อการตดัสินใจใหท้่านท าประกนัคือ  

                         ตวัท่านเอง                                  บิดาและมารดา 
                         สามีและภรรยา                            บตุร 
                         อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  _______________________________________________ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ผลิต 
(7Ps) 
ค าชีแ้จง ในแต่ละขอ้ค าถามใหเ้ลือกตอบในช่องที่ตรงกบัระดบัความส าคญัของท่านมากที่สดุ โดย
ก าหนดเกณฑใ์นการตีความหมาย ดงันี ้
                  เลือกตอบ 5      หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ 
                  เลือกตอบ 4      หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
                  เลือกตอบ 3      หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
                  เลือกตอบ 2      หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
                  เลือกตอบ 1      หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

             กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในชื่อ ทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านให้มากทีสุ่ด 

  ระดบัความส าคญั 

สว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

เห็น

ดว้ย 

มาก

ที่สดุ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย 

ปาน

กลาง 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย

ที่สดุ 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านผลิตภัณฑ ์(Product)           

1.รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการได ้           

2.รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัครอบคลมุการ

รกัษาโรครา้ยและการสญูเสียทางรา่งกายและ

ทพุพลภาพ           

ด้านราคา (Price) 

3.อตัราเบีย้ประกนัตอ้งเหมาะสมกบัวงเงินเอา

ประกนัและความคุม้ครอง 
     

4.เงื่อนไขการช าระเบีย้ประกนัตอ้งสามารถแบ่ง

จ่ายเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือ รายปีได ้
      

 

 



  78 

  ระดบัความส าคญั 

สว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

เห็น

ดว้ย 

มาก

ที่สดุ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย 

ปาน

กลาง 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย

ที่สดุ 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

5.มีช่องทางการจ าหน่ายประกนัที่หลากหลายและ

ทนัสมยัเพื่อการจงูใจลกูคา้ 
     

6.มีจ านวนตวัแทนของบรษิัทประกนัปรมิาณที่

เหมาะสมในการใหบ้รกิารที่ทั่วถึงแก่ลกูคา้ 
     

ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

7.ใหส้ว่นลดค่าเบีย้ประกนักบัลกูคา้ที่ดีจ่ายช าระ

ค่าเบีย้ประกนัภายในก าหนดระยะเวลา 
     

ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

7.ใหส้ว่นลดค่าเบีย้ประกนักบัลกูคา้ที่ดีจ่ายช าระ

ค่าเบีย้ประกนัภายในก าหนดระยะเวลา 
     

8.มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์อินเทอรเ์น็ตอย่าง

สม ่าเสมอ 
     

ด้านพนักงาน (People) 

9.พนกังานมีความกระตือรือรน้ เอาใจใส่ในการ

ใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นกนัเอง 
     

10.พนกังานตอ้งมีมารยาทดี พดูจาสภุาพ 

เรียบรอ้ย 
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  ระดบัความส าคญั 

สว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

เห็น

ดว้ย 

มาก

ที่สดุ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย 

ปาน

กลาง 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย

ที่สดุ 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) 

11.ภาพลกัษณข์องบรษิัทประกนัจะตอ้งน่าเชื่อถือ 
      
12.มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยภายในบริษัท

ประกนัและภายในส านกังาน 
     

ด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) 

13.ตอ้งสามารถตอบปัญหาและแกไ้ขปัญหาให้

ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
     

14. การพิจารณาการจ่ายเงินค่ารกัษาพยาบาล

จะตอ้งมีความรวดเรว็และเหมาะสม   
     

 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (7C’s) 

ค าชีแ้จง ในแต่ละขอ้ค าถามใหเ้ลือกตอบในช่องที่ตรงกบัระดบัความส าคญัของท่านมากท่ีสดุ โดย

ก าหนดเกณฑใ์นการตีความหมาย ดงันี ้

                  เลือกตอบ 5      หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สดุ 
                  เลือกตอบ 4      หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
                  เลือกตอบ 3      หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
                  เลือกตอบ 2      หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
                  เลือกตอบ 1      หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

             กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในชื่อ ทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านให้มากทีสุ่ด           
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  ระดบัความส าคญั 

สว่นประสมทางการตลาด  

ในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) 

  

เห็น

ดว้ย 

มาก

ที่สดุ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย 

ปาน

กลาง 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย

ที่สดุ 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

คุณค่าทีลู่กค้า ได้รับ (Customer Value)           

1.รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัภยัไวรสัโคโรนา 

ตอ้งคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยได ้           

2.เงินชดเชยสามารถเป็นมรดกแก่ลกูหลาน               

ในกรณีที่เสียชีวิต           

ต้นทุน (Cost to Customer)           

3.อตัราเบีย้ประกนัตอ้งเหมาะสมกบัวงเงิน             

เอาประกนัและความคุม้ครอง           

4.ราคาค่าเบีย้ประกนัมีราคาย่อมเยาว ์           

ความสะดวก (Convenience)           

5.มีช่องทางการจ าหน่ายประกนัที่หลากหลาย 

เพื่อการจงูใจลกูคา้ เช่น ทางออนไลน ์เป็นตน้           

6.วิธีการช าระเบีย้ประกนัมีใหเ้ลือกหลากหลาย

และง่าย รวดเรว็ เช่น ช าระโดยหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารอตัโนมติัและหกับญัชีบตัรเครดิต            

ความสบาย (Comfort)                         

7.ความทนัสมยัของอปุกรณ ์ในการติดต่อสื่อสาร

กบัลกูคา้ 
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  ระดบัความส าคญั 

สว่นประสมทางการตลาด  

ในมมุมองของผูบ้ริโภค (7C’s) 

  

เห็น

ดว้ย 

มาก

ที่สดุ 

เห็น

ดว้ย 

มาก 

เห็น

ดว้ย 

ปาน

กลาง 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย 

เห็น

ดว้ย 

นอ้ย

ที่สดุ 

  (5) (4) (3) (2) (1) 

8.ความพรอ้มเพียงของอปุกรณ ์ในการ

ติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้ 
     

การติดต่อส่ือสาร (Communication)     

9.กรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งบอกรายละเอียด

ต่าง ๆ ในกรมธรรมใ์หช้ดัเจน           

10.มีเว็บไซตข์องบริษัทประกนัใหล้กุคา้สามารถ

เขา้ไปศกึษาขอ้มลูดว้ยตนเอง           

การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

11.พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าปรกึษาในการ

แกปั้ญหาใหล้กูคา้อย่างรวดเรว็ 
     

12.พนกังานมีความกระตือรือรน้ เอาใจใสใ่นการ

ใหบ้รกิารลกูคา้อย่างเป็นกนัเอง 
     

ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 

(Completion) 

13.พนกังานจะตอ้งมีกิรยิา มารยาทบคุลิกภาพ           

ที่ดี และน่าเชื่อถือได ้
     

14.ตอ้งมีความรวดเร็วในการตอบปัญหา แกไ้ข

ปัญหาใหล้กูคา้และมีบรกิารหลงัการขายที่ดี 
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   ส่วนที ่5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ               
 …………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………… 

**ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล รตัตา ตัง้ไพโรจนว์งศ ์
วัน เดือน ปี เกิด 28 ตลุาคม 2541 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 109/8 หมู่บา้นอยู่เจรญิใหม่ ซอยลาดพรา้ว 18 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ   
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