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บทคัดย'อ 

 การวิจัยเรื ่อง ปlจจัยที ่มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ

ประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo กลุoมตัวอยoางในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงาน

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo จำนวน 400 คน โดยใชAการสุ oมตัวอยoางแบบงoาย (Simple Random 

Sampling) และใชAแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูล สถิติที่ใชAในการวิเคราะห)ขAอมูล 

ประกอบดAวย คoารAอยละ คoาความถ่ี คoาเฉล่ีย สoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห)สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวoา กลุoมตัวอยoางสoวนใหญo เป�นเพศหญิง อยูoในชoวงอายุ 25 – 35 ป� มีระดับการศึกษา

สูงกวoาปริญญาตรี และมีรายไดAเฉลี่ยตoอเดือน 15,000 – 25,000 บาท ผลการวิจัยยังพบวoา ระดับความคิดเห็น

ดAานปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo โดยภาพรวมอยูoในระดับความคิดเห็นมาก (X̅ = 3.79, S.D. = 0.491) และมีระดับความ

คิดเห็นดAานการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ อยูoในระดับการตัดสินใจซ้ือแนoนอน (X̅ = 4.22, S.D. = 0.853) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวoา ปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตoอการตัดสินใจ

ซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

โดยมีคoาสัมประสิทธิ์การพยากรณ) (R Square) เทoากับ 0.395 แสดงวoา ตัวแปรอิสระ คือ ปlจจัยดAานสoวน
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ประสมทางการตลาดมีผลตoอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo ไดAรAอยละ 39.50 เม่ือพิจารณาเป�นรายดAานพบวoามีจำนวน 2 ดAาน คือ ดAานกระบวนการ และ

ดAานผลิตภัณฑ) ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด, ประกันสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study marketing mix factor (7P’s) that affected 

decisions to purchase health insurance of employees of the Government Savings Bank head 

office. The samples of this study were 400 employees. The questionnaires were adopted to 

collect data and were analyzed using percentage, frequency, mean and standard deviation 

and multiple regression analysis. 

 The results found that most of the samples were female, aged 25 - 35 years, had a 

postgraduate and had average monthly income of 15,000 – 25,000 baht. The results found 

that the level of opinions of the overall marketing mix factors (7P’s) for decisions to purchase 

health insurance of employees of the Government Savings Bank head office were at high 

levels of their opinions (X̅ = 3.79, S.D. = 0.491). This founding revealed the certain levels of 

decision to purchase health insurance of employees of the Government Saving Bank head 

office was purchased for sure (X̅ = 4.22, S.D. = 0.853). 

 The results of hypothesis testing found that marketing mix factors (7P's) affected the 

decisions to purchase health insurance of employees of the Government Savings Bank Head 

office with a statistical significance level at 0.05. R square of the model was found as 0.395. 

Showed that independent variables were marketing mix factors affected decisions to 

purchase health insurance of employees of the Government Savings Bank Head office at 

39.50 percent and the marketing mix factors (7P’s) that affected decisions to purchase health 

insurance of employees of the Government Savings Bank Head office. There were 2 aspects: 

process and product 

 

Keywords: Decision to purchase, Marketing Mix factors, Health insurance 
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บทนำ 

 ปlญหาสุขภาพในป� 2562 ประเทศไทยมีจำนวนผูAป�วยเขAาโรงพยาบาลเอกชน 68.2 ลAานคน โดยมี

จำนวนการเขAาใชAบริการ 168 ลAานครั้ง/ป� โดยในจำนวนดังกลoาวแบoงไดAเป�น 2 ประเภท คือ สถานพยาบาล

ของรัฐบาล 34% หรือคิดเป�น 13,090 แหoง และอีก 64% เป�นของเอกชนหรือคิดเป�น 25,410 แหoง โดยอยูo

ในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 347 แหoง แยกเป�นผูAรับบริการผูAป�วยนอก 64.3 ลAานราย หรือ 95.5% 

และเป�นผูAรับบริการผูAป�วยใน 3.9 ลAานราย หรือ 4.5% ในดAานผลการดำเนินกิจการในป� 2559 พบวoา การดำเนิน

กิจการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนกoอใหAเกิดมูลคoาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 

99,427 ลAานบาท ซึ่งมาจากมูลคoารายรับจากการดำเนินกิจการ 234,327.20 ลAานบาท หักดAวยคoาใชAจoายข้ัน

กลางในการดำเนินการ 134,900.20 ลAานบาท ซึ่งเป�นผลใหAโรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโตเป�นอยoางมาก

ตลอด 5 ป�ที่ผoานมา (สำนักงานสถิติแหoงชาติ, 2562) ทำใหAทราบไดAวoาประชาชนคนไทยนิยมเขAารับบริการ

จากโรงพยาบาลเอกชนมากกวoาสถานพยาบาลของรัฐ เนื่องจากไดAรับความสะดวกสบายมากกวoา รวมถึง 

ดAานบริการท่ีท่ัวถึง 

 ดAานธุรกิจประกันชีวิตในป� 2563 เติบโตอยูoในชoวงชะลอตัว เน่ืองมาจากสถานการณ)การแพรoระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ)ใหมo (โควิด-19) ท่ีสoงผลกระทบตoอการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลงาน

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยูoที่ 600,206.48 ลAานบาท เติบโตลดลงรAอยละ 1.75 

เมื ่อเทียบกับป� 2562 คิดเป�นเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมตoอจำนวนประชากร (Insurance Density) อยู oท่ี 

8,701.16 บาท ในขณะท่ีอัตราเบ้ียประกันภัยรับรวมตoอผลิตภัณฑ)มวลรวมภายในประเทศ GDP (Insurance 

Penetration Rate) อยูoท่ีรAอยละ 3.82 แบoงผลงานเบ้ียประกันภัยเป�นเบ้ียประกันภัยรับรายใหมo 158,238.69 

ลAานบาท อัตราการเติบโตลดลงรAอยละ 11.34 ซึ่งประกอบดAวย เบี้ยประกันชีวิตรับป�แรก 101,771.12 

ลAานบาท เติบโตลดลงรAอยละ 6.41 และเบี้ยประกันชีวิตจoายครั้งเดียว 56,467.57 ลAานบาท เติบโตลดลง 

รAอยละ 19.04 และแบoงเป�นเบี้ยประกันภัยรับป�ตoอไป 441,996.78 ลAานบาท ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน  

รAอยละ 2.21 ดAวยอัตราความคงอยูoของกรมธรรม)รAอยละ 82 นอกจากน้ีปlจจุบันคนไทยตระหนักและหันมา 

ใสoใจวางแผน และดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้น สoงผลใหAธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตประเภทสัญญา

เพ่ิมเติมการประกันสุขภาพ และเบ้ียประกันชีวิตประเภทสัญญาเพ่ิมเติมการประกันโรครAายแรงเติบโตเพ่ิมข้ึน

รAอยละ 6.10 และรAอยละ 13.59 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับป� 2562 (สยามรัฐออนไลน), 2564) ซึ่งเศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโนAมฟ ¡นตัวไดAดีขึ้นในป� 2565 และนoาจะสoงผลบวกตoออุตสาหกรรมประกันภัยใหAเติบโตไดAตoอเนื่อง 

(พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, 2564) ประกอบกับในปlจจุบันภาครัฐไดAมีการออกนโยบายเพื่อสoงเสริมการออมและ

การดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศมากยิ่งขึ้น เชoน นโยบายการนำคoาเบี้ยประกันสุขภาพมาใชAสำหรับ

ลดหยoอนภาษีบุคคลธรรมดาไดAจำนวน 15,000 บาท จากเดิมท่ีไมoสามารถนำมาลดหยoอนไดA (ฐิติวรรณ หาจันดา 

และศุภสัณห) ปรีดาวิภาต, 2563) 

 จากขAอมูลดังกลoาวขAางตAน ผูAวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปlจจัยที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 

ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo โดยใชAเครื่องมือทางการตลาด คือ สoวนประสมทางการตลาด 

(7P’s) มาเป�นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ)การบริหารจัดการดAานการตลาดท้ัง 7 ดAาน ซ่ึงไดAแกo ดAานผลิตภัณฑ) 
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ดAานราคา ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย ดAานการสoงเสริมการตลาด ดAานบุคลากร ดAานกระบวนการ และ

ดAานลักษณะทางกายภาพ เพื่อใหAผูAที่เกี่ยวขAองสามารถนำผลจากการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนาสินคAา และ

บริการใหAตรงกับความตAองการของผูAบริโภค เสริมสรAางความพึงพอใจใหAแกoผูAบริโภค และใหAไดAมาซึ่งกำไร

สูงสุด และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจตoอไป 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปlจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงาน

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดOานประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  

  ประชากรที่ใชAในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ที่ตัดสินใจซ้ือ

ประกันสุขภาพ แตoเนื่องจากผูAวิจัยไมoทราบจำนวนประชากรที่แนoนอน จึงไดAเลือกใชAวิธีกำหนดขนาด

กลุ oมตัวอยoางดAวยการคำนวณโดยใชAสูตร W.G. Cochran (1953) ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และ

ความคลาดเคลื่อน +5% จากการคำนวณพบวoา กลุoมตัวอยoางที่เหมาะสมเทoากับ 385 คน เนื่องจากตAองการ

ป¤องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามที่ไมoครบถAวน จึงใชAขนาดกลุoมตัวอยoาง

ท้ังหมด 400 คน เพ่ือการวิเคราะห)และประมวลผลตoอไป 

 2. ขอบเขตดOานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

      ตัวแปรอิสระ ไดAแกo ปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดAวย 

ดAานผลิตภัณฑ) ดAานราคา ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย ดAานการสoงเสริมการตลาด ดAานบุคลากร 

ดAานกระบวนการ ดAานลักษณะทางกายภาพ 

      ตัวแปรตาม ไดAแกo การตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo 

 3. ขอบเขตดOานพ้ืนท่ี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

 4. ขอบเขตดOานระยะเวลา ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตo เดือนกุมภาพันธ) ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2565 
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ประโยชนDท่ีคาดว'าจะไดOรับ 

 1. เพื่อทำใหAทราบถึงปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 

ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

 2. เพื ่อเป�นประโยชน)ตoอบริษัทประกันภัยในการนำขAอมูลที ่ไดAจากการวิจัยไปพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ)ใหAตอบสนองความตAองการของผูAบริโภคตoอไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรื่อง ปlจจัยที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo ไดAศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตoางๆ ที่เกี่ยวขAองเพื่อเป�นแนวทางในการวิจัย โดยมี

สาระสำคัญ ดังน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีดOานส'วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน) (2541) อAางในจรัสลักษณ) อูoทรัพย) (2558) ไดAอAางถึงแนวคิดสoวนประสม

ทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ของ Philip Kotler วoาเป�นแนวคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ใหAบริการซึ่งมี

รูปแบบในการดำเนินธุรกิจแตกตoางจากธุรกิจสินคAาอุปโภคบริโภคทั่วไป จึงจำเป�นจะตAองใชAสoวนประสมทาง

การตลาดท้ัง 7 ดAาน (7P’s) ในการกำหนดกลยุทธ)ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดAวย 

        1. ดAานผลิตภัณฑ) (Product) เป�นสิ ่งที ่องค)กรเสนอขายเพื่อตอบสนองตoอความ

จำเป�นและความตAองการของลูกคAา ซึ่งผลิตภัณฑ)น้ันตAองมีอรรถประโยชน) และคุณคoาในสายตาของลูกคAา 

จึงจะสามารถขายไดAดAวยการสรAางความแตกตoางจากคูoแขoงในตลาด  

        2. ดAานราคา (Price) เป�นจำนวนเงินที่ลูกคAาจoายออกไปเพื่อซื้อสินคAา โดยลูกคAาจะ

พิจารณาเปรียบเทียบระหวoางคุณคoาของผลิตภัณฑ)หรือบริการท่ีไดAรับกับราคา หากคุณคoาท่ีไดAรับสูงกวoาราคา 

ลูกคAาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

      3. ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย (Place) เป�นการสoงมอบผลิตภัณฑ)หรือบริการใหAไป

ถึงลูกคAาไดA ซึ่งมีผลตoอการรับรูAของลูกคAาในคุณคoาที่นำเสนอ โดยจะใหAความสำคัญกับดAานทำเลที่ตั้ง และ

ชoองทางในการนำเสนอ  

      4. ดAานการสoงเสริมการตลาด (Promotion) เป�นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ี

สำคัญมากในการกระตุAนยอดขายและแนะนำสินคAาใหAเป�นที่รูAจัก จูงใจความตAองการ หรือเตือนความทรงจำ

ของลูกคAาอันจะสoงผลตoอความรูAสึก ความเชื่อ พฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ)หรือบริการ โดย

วิธีการสoงเสริมการตลาดสามารถทำไดAโดยการโฆษณา การสoงเสริมการขาย การขายโดยใชAพนักงานขาย 

รวมถึงการใหAขoาวและประชาสัมพันธ) เป�นตAน 

      5. ดAานบุคลากร (People) คือ พนักงานทุกคนในองค)กร โดยใหAความสำคัญกับ

พนักงานที่ติดตoอและใหAบริการแกoลูกคAาโดยตรง ตAองมีความรูA ความสามารถ ความเขAาใจในผลิตภัณฑ)หรือ

บริการเป�นอยoางดี สามารถแกAไขปlญหาตoางๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกคAาไดAอยoางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมถึงทัศนคติ 

ความกระตือรือรAน และความสุภาพในการใหAบริการ เพ่ือสรAางความพึงพอใจใหAแกoลูกคAาในการรับบริการ     
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      6. ดAานการสรAางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment 

and Presentation) เป�นปlจจัยที่เกี่ยวขAองกับการสรAางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพซึ่งเป�นสoวนที่ลูกคAา

สามารถสัมผัสไดA เชoน การตกแตoงสถานท่ีใหAบริการอยoางสวยงาม การใชAเครื่องมือ หรืออุปกรณ)ในการทำงาน

ท่ีทันสมัย และการอำนวยความสะดวกในการใหAบริการแกoลูกคAา และยังรวมถึงภาพลักษณ)ขององค)กรดAวย 

        7. ดAานกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการการใหAบริการแกoลูกคAาที ่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถสรAางความพึงพอใจใหAลูกคAา โดยกำหนดขั้นตอนการทำงานของพนักงานอยoางชัดเจน 

เพ่ือใหAลูกคAารูAสึกประทับใจในการบริการท่ีมีมาตรฐาน ถูกตAอง เป�นธรรม และรวดเร็ว  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

  Kotler; & Keller (2006) อAางในกิตติพงษ) จันทวัฒน) (2562) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สินคAาของผูAบริโภคสามารถพิจารณาตามข้ันตอนตoางๆ ไดA 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 

 

 

 

 

ท่ีมา Kotler, P.; Keller, K.L. (2006) อAางในกิตติพงษ) จันทวัฒน) (2562) 

 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนที่ลูกคAาพิจารณาหรือกระทำอยoางเป�นลำดับ และดำเนิน

ตoอเนื่องไปจนเกิดการตัดสินใจซื้อประกัน ซึ่งประกอบดAวย 5 ขั้นตอน ไดAแกo การรับรูAถึงความตAองการหรือ

การรับรูAปlญหา การคAนหาขAอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 แนวคิดและทฤษฎีดOานประชากรศาสตรD 

  เกื้อ วงศ)บุญสิน (2544) อAางในอนนต) ปณิธิสวัสดิ์ (2563) ไดAกลoาวไวAวoา ประชากรศาสตร)

เชิงธุรกิจ (Business Demography) เป�นการนำวิธีการทางประชากรศาสตร)มาใชAเป�นตัวชoวยในการเสริม

โอกาสทางธุรกิจ โดยการนำปlจจัย ดAานประชากรศาสตร)ตoางๆไมoวoาจะเป�นอายุ เพศ รายไดA เฉลี่ยตoอเดือน 

การศึกษา และอาชีพ ที่อาจจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับตัวบุคคล องค)กร หรืออาจจะเกี่ยวขAองกับกิจกรรมที่ทาง

องค)กรกำลังดำเนินงานอยูoมาใชAเป�นหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ)ขององค)กรหรือเป�นหลักประกัน 

ความสำเร็จของธุรกิจ 

 ขOอมูลเก่ียวกับประกันสุขภาพ 

  การประกันภัยสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยคoาใชAจoายท่ี

เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลใหAแกoผูAเอาประกันภัย ไมoวoาคoารักษาพยาบาลน้ันจะเกิดข้ึนจากการเจ็บป�วยจาก

โรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซ่ึงแบoงออกเป�น 2 ประเภท ไดAแกo 1) การประกันภัยสุขภาพสoวนบุคคล 

คือ การประกันภัยสุขภาพเฉพาะบุคคลเดียว และ 2) การประกันภัยสุขภาพกลุoม คือ การประกันภัยกลุoม

บุคคลต้ังแตo 2 คนข้ึนไป โดยแบoงความคุAมครองหลัก ออกไดAเป�น 7 หมวด 

พฤติกรรม 

ภายหลงั 

การซื1อ 

รับรู้ถึงความ

ตอ้งการ 

หรือการรับรู้

ปัญหา  

การคน้ขอ้มูล 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก 

การตดัสินใจ

ซื1อ 
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 ขOอมูลเก่ียวกับพนักงานธนาคารออมสิน 

  ธนาคารออมสินในปlจจุบัน มีจำนวนสาขาที่ใหAบริการทั้งสิ้น 1,052 สาขาทั่วประเทศ      

มีจำนวนพนักงานและลูกจAางทั้งหมด 21,300 คน แบoงเป�นพนักงาน 16,542 คน คิดเป�น 78% และลูกจAาง 

4,758 คน คิดเป�น 22% จำนวนพนักงานและลูกจAางทั้งหมดสามารถแยกออกตามสังกัดไดAดังนี้ สังกัด

สoวนกลาง (สำนักงานใหญo) มีจำนวน 5,392 คน แบoงเป�นพนักงาน 4,736 คน และลูกจAาง 656 คน คิดเป�น 

88% และ 12% ตามลำดับ และสังกัดสาขาจำนวน 15,908 คน แบoงเป�นพนักงาน 11,806 คน และลูกจAาง 

4,102 คน คิดเป�น 74% และ 26% ตามลำดับ  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

  ศิริขวัญ วาวแวว และนภาวรรณ เนตรประดิษฐ) (2564) ไดAศึกษาปlจจัยที่สoงผลตoอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษา 1) ระดับ

ความสำคัญของปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดบริการ ความไวAวางใจ ภาพลักษณ)องค)การ และการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดลำปาง และ 2) ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดบริการ 

ความไวAวางใจ ภาพลักษณ)องค)การที่สoงผลตoอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในเขต

จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบวoา กลุoมตัวอยoางสoวนใหญoเป�นเพศหญิง อายุระหวoาง 31 – 40 ป� มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป�นพนักงานบริษัท/ลูกจAาง รายไดAเฉลี่ยตoอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

สถานภาพสมรส สoวนใหญoใชAสิทธิประกันสังคม มีความสนใจทำประกันกับบริษัท เอไอเอ จำกัด ประเภท

กรมธรรม)ประกันสุขภาพแบบพoวงกับประกันชีวิต โดยเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันสุขภาพดAวยตนเองท่ี

สำนักงานสาขา ซ่ึงมีจำนวนเงินจoายเบ้ียประกันและความคุAมครอง เบ้ียประกันไมoเกิน 5,000 บาทตoอป�/ความ

คุAมครองท่ีไดAรับไมoเกิน 2 ลAานบาท ผลการวิจัยยังพบวoา ปlจจัยดAานการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันสุขภาพ

มีระดับความสำคัญอยูoในระดับมากที่สุด ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดบริการ ความไวAวางใจ และ

ภาพลักษณ)องค)การ มีระดับความสำคัญอยูoในระดับมาก และสoงผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันสุขภาพ  

  กิตติพงษ) คำศรี (2562) ศึกษาปlจจัยที่มีผลตoอการเลือกซื้อประกันสุขภาพของพนักงาน

บริษัทเอกชน ในเขตดินแดง ศึกษาถึงปlจจัยดAานประชากรศาสตร)ที่มีผลตoอปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด

ของบริษัทเอกชนในเขตดินแดง และศึกษาความสัมพันธ)ระหวoางสoวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

กลุoมเป¤าหมายสoวนใหญoเป�นเพศหญิง มีอายุไมoเกิน 30 ป� มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมี

เงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการวิจัยยังพบวoา การศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีผลตoอการเลือกซื้อประกัน

สุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดงโดยรวมอยูoในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป�นรายดAาน 

พบวoา ทุกดAานท่ีอยูoในระดับปานกลาง คือ ปlจจัยดAานบุคคล ปlจจัยดAานราคา ปlจจัยดAานการสoงเสริมการตลาด 

ปlจจัยดAานกระบวนการ ปlจจัยดAานชoองทางการจัดจำหนoาย ปlจจัยดAานผลิตภัณฑ) และปlจจัยดAานลักษณะ 

ทางกายภาพ ตามลำดับ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชAเครื่องมือในการเก็บ

ขAอมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห)ขAอมูลโดยวิธีการทางสถิติดAวยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร)ประชากรในการวิจัย คร้ังน้ี คือพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ท่ีตัดสินใจ

ซื้อประกันสุขภาพ กลุoมตัวอยoางในการวิจัยครั้งน้ี คือพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo แตoเนื่องจาก 

ไมoทราบจำนวนประชากรที่แนoนอน จึงไดAใชAวิธีการกำหนดขนาดกลุoมตัวอยoางดAวยการคำนวณโดยใชAสูตร 

W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน +5% จากการคำนวณพบวoา 

กรณีไมoทราบจำนวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กลุoมตัวอยoางที่เหมาะสมเทoากับ 385 คน 

เพื่อป¤องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตอบแบบสอบถามไมoครบถAวน ผูAวิจัยจึงใชAการเพิ่มจำนวน

กลุoมตัวอยoางทั้งหมดเป�นจำนวน 400 ชุด เพื่อนำขAอมูลมาใชAในการวิเคราะห)และประเมินผลตoอไป โดยผูAวิจัย

ใชAวิธีการสุoมตัวอยoางแบบงoาย (Simple Random Sampling) 

 สถิติท่ีใชOในการวิเคราะหDขOอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูAวิจัยวิเคราะห)ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร)ในการ

ประมวลผลขAอมูล โดยใชAสถิติประกอบดAวย 

  1. การวิเคราะห)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชAในการวิเคราะห)ขAอมูลดังน้ี 

   1.1 ใชAคoารAอยละ (Percentage) และคoาแสดงความถี ่ (Frequency) ในการ

วิเคราะห)ตัวแปรสoวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถามที่ประกอบดAวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดAเฉล่ีย

ตoอเดือน  

   1.2 คoาเฉลี่ย (X̅) และสoวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห)ตัวแปรปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพและการ

ตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo 

  2. การวิเคราะห)สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื ่อศึกษาสoวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ประกอบดAวย ดAานผลิตภัณฑ) ดAานราคา ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย ดAานการสoงเสริม

การตลาด ดAานบุคลากร ดAานกระบวนการ และดAานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพ จะใชAการวิเคราะห)ขAอมูลโดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวoา กลุoมตัวอยoางสoวนใหญo เป�นเพศหญิง อยูoในชoวงอายุ 25 – 35 ป� มีระดับการศึกษา

สูงกวoาปริญญาตรี และมีรายไดAเฉลี่ยตoอเดือน 15,000 – 25,000 บาท ผลการวิจัยพบวoา ระดับความคิดเห็น

ของปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo 
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 ผลการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด พบวoา กลุoมตัวอยoาง

สoวนใหญoใหAความสำคัญในปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงาน

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo โดยภาพรวมอยูoในระดับความคิดเห็นมาก (X̅ = 3.79, S.D. = 0.491) เม่ือ

พิจารณาเป�นรายดAานพบวoา ดAานท่ีอยูoในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด อันดับแรกคือ ดAานบุคลากร (X̅ = 4.56, 

S.D. = 0.624) รองลงมา คือ ดAานกระบวนการ (X̅ = 4.52, S.D. = 0.659) ดAานผลิตภัณฑ) (X̅ = 4.49, S.D. 

= 0.610) ดAานราคา (X̅ = 4.44, S.D. = 0.648) และดAานลักษณะทางกายภาพ (X̅ = 4.41, S.D. = 0.652) 

สoวนระดับความคิดเห็นที่อยูoในระดับมาก คือ ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย (X "= 4.13, S.D. = 0.697) และ

ดAานการสoงเสริมการตลาด (X̅ = 4.08, S.D. = 0.751) ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นดAานการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคาร

ออมสิน สำนักงานใหญo พบวoาคoาเฉลี่ยและสoวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 

ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo อยูoในระดับการตัดสินใจซ้ือแนoนอน (X̅ = 4.22, S.D. = 0.853) 

 ดAานผลการทดสอบสมมติฐานปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ไดAผลดังน้ี 

ตัวแปร 
ค'าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 
Beta t Sig. 

1. ดAานผลิตภัณฑ) 0.268 0.192 2.326 0.021* 

2. ดAานราคา 0.077 0.058 0.683 0.495 

3. ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย 0.146 0.119 1.544 0.124 

4. ดAานการสoงเสริมการตลาด 0.094 0.083 1.216 0.225 

5. ดAานบุคลากร -0.075 -0.055 -0.557 0.578 

6. ดAานกระบวนการ 0.373 0.288 2.692 0.007* 

7. ดAานลักษณะทางกายภาพ 0.036 0.028 0.380 0.704 

ค'าคงท่ี 0.187  0.704 0.482 

R = 0.629, R2 = 0.395, SEE = 0.670, F = 36.621, Sig. = 0.482, * = P < 0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวoา ปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ

ประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคoา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ) (R2) เทoากับ 0.395 แสดงวoาตัวแปรอิสระคือปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาด

มีผลตoอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ไดAรAอยละ 

39.50 เมื่อพิจารณาเป�นรายดAาน พบวoา มีทั้งหมด 2 ดAาน ไดAแกo ดAานกระบวนการ (Beta = 0.288) และ

ดAานผลิตภัณฑ) (Beta =0.192) มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องปlจจัยที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญo พบวoา ปlจจัยดAานสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 

ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 ดAาน ไดAแกo 

ดAานกระบวนการ และดAานผลิตภัณฑ) โดยสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดAดังน้ี 

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากที่สุด และมี

ผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผูAวิจัยมีความคิดเห็นวoา 

เนื่องจากลูกคAาไมoสามารถดำเนินการ หรือเรียกรAองคoาสินไหมทดแทนของประกันสุขภาพดAวยตนเองไดA 

จำเป�นตAองดำเนินการผoานขั้นตอนกระบวนการของบริษัท ทำใหAสoวนประสมทางการตลาด ดAานกระบวนการ 

มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพ คือ ลูกคAาไดAรับความถูกตAองครบถAวนของกรมธรรม) มีการใหA

คำแนะนำเกี่ยวกับประกันอยoางละเอียดชัดเจน มีระบบจัดเก็บขAอมูลที่ทันสมัย มีศูนย)ใหAบริการติดตoอไดA     

24 ชั่วโมง และมีจดหมายหรือพนักงานแจAงเตือนกoอนประกันจะครบกำหนดสัญญาและมีการคำนวณเบ้ีย

ประกันท่ีถูกตAอง ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัยของกิตติพงษ) คำศรี (2562) ไดAศึกษาเรื่องปlจจัยท่ีมีผลตoอการเลือก

ซ้ือประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง ผลการวิจัยพบวoา ปlจจัยดAานกระบวนการ มีผลตoอ

การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง คือมีระยะเวลาในการเรียกรAอง

คoาสินไหมทดแทนไมoนาน การใหAบริการที่สะดวกรวดเร็ว ไดAรับกรมธรรม)เร็ว มีการแจAงเตือนลูกคAาเมื่อใกลA

ครบกำหนดชำระคoาเบี้ยประกันอยoางสม่ำเสมอ มีการคำนวณเบี้ยประกันที่ถูกตAองแมoนยำ ความถูกตAอง

ครบถAวนของกรมธรรม) 

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานผลิตภัณฑ) มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากท่ีสุด และมีผลตoอ

การตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผู Aวิจัยมีความคิดเห็นวoา 

เนื่องจากการตัดสินใจทำประกันสุขภาพนั้น ผูAบริโภคจำเป�นตAองคำนึงถึงความมีชื่อเสียง และความนoาเชื่อถือ

ของบริษัทประกัน อีกทั้งยังตAองคำนึงถึงการแจกแจงเงื่อนไขของประกันที่ตAองชัดเจน เขAาใจงoาย มีประเภท

ของการประกันมีใหAเลือกหลายรูปแบบ และมีระยะเวลาของการประกันท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัย

ของจรัสลักษณ) อูoทรัพย) (2558) ที่ศึกษาปlจจัยที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต)ภาคสมัครใจ 

ของผูAบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวoา ปlจจัยดAานผลิตภัณฑ) การบริการ และ

ความนoาเชื ่อถือของบริษัท มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต)ภาคสมัครใจของผูAบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ)และบริการเป�นสิ่งที่ผูAบริโภคใหAความสำคัญ

เป�นอยoางมากในการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพราะผูAบริโภคคาดหวังถึงรูปแบบของกรมธรรม) เง่ือนไขความคุAมครอง 

ที่ตรงตามความตAองการ และการบริการที่มีคุณภาพ เมื่อประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งความมีชื่อเสียงและความนoา

เชื่อของบริษัทก็เป�นอีกปlจจัยที่สำคัญมากตoอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต)ภาคสมัครใจ เพราะเป�น

ส่ิงท่ีสะทAอนถึงคุณภาพและการบริการของบริษัท 
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 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากที่สุด และไมoมี

ผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo เนื่องจากการซื้อประกัน

สุขภาพนั้น ลูกคAาตAองเป°ดเผยขAอมูลสoวนบุคคลแกoพนักงาน จึงทำใหAลูกคAาใหAความสำคัญกับดAานบุคลากร 

มากท่ีสุด ซ่ึงพนักงานน้ันจะตAองสามารถแกAไขปlญหาใหAกับลูกคAาไดAเป�นท่ีพึงพอใจ มีความกระตือรือรAนในการ

ใหAบริการ มีความสุภาพ ยิ้มแยAมแจoมใส นoาเชื่อถือ เก็บรักษาความลับขAอมูลสoวนบุคคลของลูกคAาไดA อีกท้ัง

พนักงานยังมีความรูAความเขAาใจเกี่ยวกับสินคAาเป�นอยoางดี ซึ่งไมoสอดคลAองกับงานวิจัยของกิตติพงษ) คำศรี 

(2562) ไดAศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีผลตoอการเลือกซื้อประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 

พบวoา ปlจจัยดAานบุคลากร มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 

โดยพบวoา พนักงานหรือตัวแทนสามารถติดตoอไดAตลอดเวลา พนักงานมีกิริยามารยาทดี แตoงกายสะอาด

เรียบรAอย มีความรับผิดชอบ รวมถึงรักษาผลประโยชน)ของลูกคAา ดูแลลูกคAาอยoางสม่ำเสมอ สามารถใหA

คำแนะนำ และชoวยเหลือลูกคAาไดA 

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานราคา มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากที่สุด แตoไมoมีผลตoอ

การตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผู Aวิจัยมีความคิดเห็นวoา 

เนื่องจากบริษัทประกันมีการระบุอัตราเบี้ยประกันอยoางชัดเจน และมีความเหมาะสมครอบคลุมกับความ

คุAมครองหรือผลประโยชน)ที่ลูกคAาจะไดAรับ และยังสามารถชำระเบี้ยประกันไดAตลอดเวลา ราคาจึงไมoมีผลตoอ

การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงไมoสอดคลAองกับงานวิจัยของพิชพร เกษตรวนาศรี (2559) ไดAศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตของประชาชน จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวoา ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานราคา 

มีผลตoอการเลือกซื้อประกันชีวิตของประชาชน จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากราคากรมธรรม)ที่ซื้อคุAมคoาเมื่อเทียบ

กับความคุAมครองและสิทธิประโยชน)ที่ไดAรับ หากเกิดกรณีเจ็บป�วยหรืออุบัติเหตุ และยังสามารถผoอนชำระ 

คoาเบี้ยประกันเป�นงวดๆ ไดA โดยสามารถนำเงินที่จะชำระเบี้ยประกันเป�นจำนวนมากนั้นไปหมุนเวียนธุรกิจ

หรือนำไปใชAจoายอยoางอื่นที่จำเป�น โดยไมoตAองกังวลวoาจะไมoสามารถชำระเบี้ยประกันเป�นจำนวนมากใน

คราวเดียว   

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานชoองทางการจัดจำหนoาย มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับ  

มากที่สุด แตoไมoมีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผูAวิจัย   

มีความคิดเห็นวoา เนื่องจากบริษัทมีตัวแทนจำหนoายที่สะดวกใหAลูกคAาเขAาใชAบริการ และมีสาขากระจายอยูo

ทั่วไปเทศ อีกทั้งยังสามารถซื้อสินคAาในรูปแบบออนไลน)ไดA ซึ่งไมoสอดคลAองกับงานวิจัยของศิริขวัญ วาวแวว 

และนภาวรรณ เนตรประดิษฐ) (2564) ซึ่งไดAศึกษาปlจจัยที่สoงผลตoอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของ

ประชาชน ในเขตจังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบวoา สoวนประสมทางการตลาดบริการ ไดAแกo บริษัทมีสาขาหรือ

สำนักงานตัวแทนอยูoทั ่วประเทศ สามารถติดตoอไดAสะดวก เป�นประเด็นสำคัญที่มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ

ประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตจังหวัดลำปาง 

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานสoงเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมาก แตo

ไมoมีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผูAวิจัยมีความคิดเห็น

วoา เนื่องจากประกันสุขภาพอาจจะไมoมีการสoงเสริมการตลาดที่หลากหลายเมื่อเทียบกับสินคAาอุปโภคบริโภค



12 
 

ท่ัวไป บริษัทมีการโฆษณา และประชาสัมพันธ)ผoานส่ือตoางๆ หรือใชAบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป�นท่ียอมรับในการ

โฆษณา และมีของสมนาคคุณใหAแกoลูกคAาที่ซ้ือประกันดีอยูoแลAว จึงไมoมีผลตoอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไมoสอดคลAอง

กับงานวิจัยของสุทิศา นนทพันธ) (2559) ไดAศึกษาปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดที่มีผลตoอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อประกันของผูAบริโภคตoอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญo จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดทางดAานการสoงเสริมการตลาด พบวoา ประชากรใหAความสำคัญกับ

การโฆษณาผoานส่ือ เชoน โทรทัศน) หนังสือพิมพ) อินเตอร)เน็ตอยoางสม่ำเสมอมากท่ีสุด   

 ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดAานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากที่สุด 

แตoไมoมีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ผูAวิจัยมีความ

คิดเห็นวoา เนื่องจากสำนักงานสาขาของบริษัท มีที่ตั้งชัดเจน เป�นหลักแหลoง นoาเชื่อถือ สามารถเดินทางไป

ติดตoอไดAสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการตกแตoงสวยงาม ทันสมัย และมีที่จอดรถเพียงพอตoอ

การเขAาใชAบริการ ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของอารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ไดAศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีผลตoอ

การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ: กรณีเปรียบเทียบชoวงอายุของกลุoมผูAซื้อ ผลการวิจัยพบวoามีเพียงปlจจัยดAาน

ลักษณะทางกายภาพเทoาน้ันท่ีไมoมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ 

 

ขOอเสนอแนะ 

 ขOอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชO 

       จากผลการวิจัยเรื่อง ปlจจัยที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ของพนักงานธนาคาร 

ออมสิน สำนักงานใหญo ทำใหAผูAวิจัยทราบถึงปlจจัยสoวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือประกัน

สุขภาพ ไดAแกo  

  1. ดAานกระบวนการ ผลการวิจัยแสดงใหAเห็นวoา ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด 

ดAานกระบวนการ มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ดังน้ัน 

บริษัทตAองคำนึงถึงกระบวนการทำงานภายในองค)กรใหAมีความถูกตAอง ครบถAวน รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งใน

เร่ืองการคำนวณเบ้ียประกัน การช้ีแจงรายละเอียดของกรมธรรม)ท่ีละเอียดชัดเจน รวมไปถึงการเรียกรAอง

คoาสินไหมทดแทนใหAแกoลูกคAา นอกจากนี้บริษัทตAองจัดตั้งศูนย)ใหAบริการ 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก

ใหAแกoลูกคAา สำหรับการใหAปรึกษา เพ่ือสรAางความประทับใจใหAแกoลูกคAาท่ีมาใชAบริการ 

  2. ดAานผลิตภัณฑ) ผลการวิจัยแสดงใหA เห็นวoา ปlจจัยสoวนประสมทางการตลาด 

ดAานผลิตภัณฑ) มีผลตoอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญo ดังน้ัน 

บริษัทควรใหAความสำคัญในการออกแบบกรมธรรม)ใหAมีความคุAมครองที่ครอบคลุม ครบถAวน มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย และมีระยะเวลาที่เหมาะสมตามความตAองการของผูAบริโภค อีกทั้งบริษัทควรตAองระบุเงื่อนไข 

และแจกแจงรายละเอียดในกรมธรรม)อยoางชัดเจน เพื่อใหAผูAบริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทั้งยังเป�น

การเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขoงขันกับคูoแขoงในธุรกิจเดียวกัน 
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 ขOอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

  1. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เชoน การสัมภาษณ)เชิงลึก หรือการสนทนา เพื่อนำขAอมูล

มาใชAประโยชน)ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ)ใหAดียิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความตAองการของผูAบริโภคอยoาง

แทAจริง 

  2. ควรทำการศึกษากลุoมตัวอยoางในองค)กรหรือพื้นที่อื่น เชoน ธนาคารอาคารสงเคราะห) 

สำนักงานใหญo หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร สำนักงานใหญo เพ่ือใหAทราบถึงพฤติกรรม 

และความตAองการของผูAบริโภคในองค)กรหรือพื้นที่นั้นๆ จะไดAมีการเปรียบเทียบขAอมูลในกลุoมตัวอยoางท่ี

แตกตoางกัน ทำใหAสามารถวางแผนการตลาดใหAตรงกับกลุoมผูAตAองการซ้ือประกันไดAมากย่ิงข้ึน 
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