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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตดินแดงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดของ
บริษัทเอกชนในเขตดินแดง และ เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ได้แก่ 
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ และปัจจัยด้ำนกระบวนกำร โดย
จ ำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ และระดับรำยได้ 
ประชำกรในงำนวิจัยนี้ คือ พนักงำนบริษัทเอกชนในเขตดินแดง กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใ ช้
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ หำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (  )  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 1.) กำรศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขตดิน
แดง มีพนักงำนผู้ที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.8 และเพศชำย จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีอำยุไม่เกิน 30 ปี จ ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.0 รองลงมำคือ 31-35 ปี จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 , 41-45 ปี จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 , 36-40 ปี จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 46-50 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ 
มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ83.3 รองลงมำคือ สมรส จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5 และ หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตำมล ำดับ มีกำรศึกษำปริญญำตรี 
จ ำนวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมำคือ สูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
และ อื่นๆ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,001-
30,000 บำท จ ำนวน 145 คน คิดเป็น 



ร้อยละ 36.3 รองลงมำคือ 10,001 - 20,000 บำท จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 , 30,001 - 40,000 
บำท จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 , 50,000 บำท ขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ 
40,001-50,000 จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตำมล ำดับ  
 2.) กำรศึกษำเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดิน
แดงโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนที่อยู่ในระดับ ปำนกลำง คือ ปัจจัย
ด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้ำนกำยภำพ ตำมล ำดับ 
 

ค าส าคัญ: กำรเลือกซื้อ; ประกันสุขภำพ 

 

ABSTRACT 

 The research on factors affecting the purchasing of health insurance of employees 
of private companies in Din Daeng has the objective to study demographic factors affecting 
the marketing mix of private companies in Din Daeng and to study the Relationship 
between marketing mixes (7Ps), including product factors Price factor Distribution Channel 
Factors Marketing promotion factors Human factors Physical construction and presentation 
factors And process factors classified by personal status such as gender, age, marital status, 
education level And income level The population in this research is employees of private 
companies in Din Daeng area. The sample consisted of 400 respondents. The tools used for 
data collection were questionnaire for data analysis using computer software for frequency, 
percentage, average (  ), standard deviation (SD). 
The results of the research are as follows:  

1.) The study of factors affecting the purchasing health insurance of employees of 
private companies in Din Daeng area. There are a total of 400 respondents, mostly 295 
women, representing 73.8% and 105 males, 26.2%, not over 30 years of age, 240 people 
representing 60.0%, followed by 31-35 years old, 67 people accounting for 16.8%, 41-45 
years old, 53 people accounting for 13.3%, 36-40 years old, accounting for 6.8% and 46-50 
years old, 13 people accounting for 3.3% according to Rank with 333 single status, 83.3 
percent, followed by Married 54 people, accounting for 13.5% and divorced / widowed / 
separated, 13 people accounting for 3.2%, respectively, with 359 bachelor's degrees, 
accounting for 89.7%, followed by higher than bachelor's degree 28 people, representing 
7.0 percent and others, 13 people, representing 3.3 percent respectively. Most respondents 
have a salary. 20,001-30,000 baht, 145 people, representing 36.3%, followed by 10,001 - 
20,000 baht, 122 people, representing 30.5%, 30,001 - 40,000 baht, 67 people, representing 
16.7%, 50,000 baht and up, 52 people accounting Is 13.0% and 40,001-50,000, 14 people, 
representing 3.5% respectively 



 2.) The study of the factors affecting the purchasing of health insurance of the 
private company employees in Din Daeng area is at a moderate level. When considering in 
each aspect, it is found that all aspects at the medium level are the personal factors. Price 
factor Marketing promotion factors Process factors Distribution Channel Factors Product 
factors Ranking physical factors 

 

Keyword: Buying selection; Health insurance 

 

บทน า 

ปัจจุบันกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่ท ำให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือกำรท ำประกันสุขภำพ เพื่อควำมปลอดภัยได้รับกำรรักษำพยำบำลได้ทันทีเมื่อเจ็บป่วย 
โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองภำระค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำลที่ จะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเครื่องมือสร้ำงหลักประกันควำม
มั่นคงในกำรด ำเนินชีวิต และช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยทำงกำรเงิน ตลอดจนได้รับกำร
ดูแลกำรให้ ค ำปรึกษำและกำรแนะน ำต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์จำกผู้เชี่ยวชำญ    ในเรื่องสุขภำพอย่ำงมืออำชีพ 
ธุรกิจประกันภัยต่ำงๆ จึงมุ่งเน้นสร้ำงสรรค์ และเร่งพัฒนำผลิตภัณฑ์แผนประกันสุขภำพให้สำมำรถตอบสนอง
ตำมควำมต้องกำรแก่ผู้บริโภคที่แตกต่ำงกัน ตลอดจนศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนกำรที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจซื้อประกันสุขภำพของผู้บริโภค สร้ำงให้เกิดแรงกระตุ้นด้วยสื่อโฆษณำต่ำงๆ ให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ปัญหำ หำกได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ และประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท ำประกันภัยสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของบริษัทเอกชนในเขตดนิแดง
เพื่อน ำข้อมูลและผลกำรศึกษำเป็นแนวทำงส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์และพัฒนำแนวทำงกำรตลำดที่
เหมำะสมเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษำถึงปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดของ
บริษัทเอกชนในเขตดินแดง 
 2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัย
ด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ และปัจจัยด้ำนกระบวนกำร  
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ในกำรศึกษำวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ในเขต
ดินแดง มีขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้ 

  

 



 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสำร ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส ระดับกำรศึกษำ  และอัตรำเงินเดือน 

 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรในกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
สถำนีอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนอัตรำค่ำบริกำร ด้ำนช่องทำงจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนกำยภำพ 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ พนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำร

ค ำนวณจำกสูตรไม่ทรำบขนำดตัวอย่ำงของ W.G. Cochran ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % และมีระดับค่ำควำม
คลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ 5%   ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 กำรวิจัยคร้ังนี้จะท ำกำรวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหำคม-กันยำยน 2562 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อน ำผลข้อมูลจำกผลวิจัยที่ได้มำพัฒนำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค ซึ่งสำมำรถน ำไปพัฒนำให้เข้ำและสอดคล้องกับแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสม
ทำงกำรตลำดในตัวผลิตภัณฑ์ได้  

2. เพื่อก ำหนดยุทธวิธีทำงกำรตลำดเพื่อสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
3. เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้ธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนำให้เป็นที่ยอมรับและสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงดี น ำไปสู่กำรเป็นผู้น ำในตลำดและสำมำรถเอำชนะคู่แข่งขันได้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อำยุ 
3. สถำนภำพสมรส  
4. ระดับกำรศึกษำ 
5. อัตรำเงินเดือน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกัน
สุขภาพของบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
2. ด้ำนรำคำ 
3. ด้ำนช่องทำงจัดจ ำหน่ำย 
4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
5. ด้ำนบุคลำกร 
6. ด้ำนกำยภำพ 
7. ด้ำนกระบวนกำร 



แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ทฤษฎี 7Ps ของ Philip Kotler (1997) ได้วิเครำะห์เกี่ยวกับ ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing 
Mix) เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนทำงกำรกำรตลำดซึ่งเป็นปัจจัยที่สำมำรถควบคุมได้ 
โดยทุกกิจกำรจะต้องสร้ำงส่วนประสมกำรตลำดที่เหมำะสมในกำรวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดโดยพิจำรณำจำก
ส่วนประสมกำรตลำด ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) กำรจัดจ ำหน่ำย (Place) กำรก ำหนดรำคำ 
(Price) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) และสำมำรถเรียกส่วนประกอบเหล่ำนี้ได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 4’Ps 
แต่มีส่วนประสมทำงกำรตลำดจ ำเป็นต้องเพิ่มอีก 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ด้ำนบุคลำกร (People) ด้ำน
กำยภำพและกำรน ำเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) ด้ำนกระบวนกำร 
(Process) รวมเป็นส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) 7 อย่ำง ซึ่งเป็นตัวแปรทำงกำรตลำดที่สำมำรถ
ควบคุมได้ โดยจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตติยำ ตำแก้ว (2556) ได้ศึกษำเร่ืองกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
กรมธรรม์ประกนชีวิตสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อำยุ 31-40 ปีสถำนภำพสมรส ไม่มีบุตรในควำมดูแล ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำน
บริษัทเอกชน  มีรำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท มีงำนอดิเรกหลักคือ กำรดูหนังส่วนใหญ่
เป็นลูกค้ำเงินฝำก และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ 245 แบบ 7 ปีของธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) ผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกน
เฟิสต์ ของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดดังนี้ ด้ำนเหตุจูงใจในกำรซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ได้แก่ต้องกำรสร้ำงหลักประกันควำม
มั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวในอนำคต รองลงมำคือ ต้องกำรมีเงินสะสมไว้ใช้เมื่อเกษียณอำยุ /เมื่อยำมแก่ 
มีกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์จำกเพื่อนหรือญำติที่เคยซื้อประกัน
แล้ว เกณฑ์ที่ใช้ในกำรเลือกซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ คืออัตรำเบี้ยประกันอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถ
จ่ำยได้ ด้ำนเหตุผลในกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ คือต้องกำรควำมมั่นคงให้ครอบครัว 
ซึ่งครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ด้ำน
พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ คือต้องกำรซื้อเพิ่มเติมเมื่อมีรำยได้มำกขึ้น และปัจจัยที่ท ำให้กลับมำใช้บริกำรซื้อ
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์อีกครั้ง คือต้องกำรควำมมั่นคงในชีวิตแก่ตนเองและครอบครัวในอนำคต
เพิ่มข้ึน ผลกำรศึกษำระดับควำมส ำคัญของปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้
ควำมส ำคัญมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ คือกำรให้ควำมคุ้มครองชีวิตที่สูง ปัจจัยด้ำนรำคำ ให้
ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องอัตรำเบี้ยประกันมีควำมเหมำะสม สำมำรถช ำระเบี้ยเป็นรำยปี และ 6 เดือน 
เท่ำกัน ปัจจัยด้ำนช่องทำง กำรจัดจ ำหน่ำยให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องเวลำเปิดท ำกำรของธน ำคำร
กรุงเทพ ให้บริกำรสะดวกแก่กำรติดต่อปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่อง มี
พนักงำนคอยให้ค ำแนะน ำผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนพนักงำนให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องให้ค ำแนะน ำ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำ ปัจจัยด้ำนสิ่งน ำเสนอทำงกำยภำพให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือของ
องค์กร(ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องระบบกำร
ให้บริกำรมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม (Questionnaire) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ พนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 
 กลุ่มตัวอย่ำง เนื่องจำกประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนประชำกรได้ ดังนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีกำรค ำนวณจำกสูตรไม่ทรำบขนำดตัวอย่ำงของ W.G. Cochran ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % และมี
ระดับค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่ำง 384 คน จึงใช้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
400 คน ซึ่งถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ตำมที่เงื่อนไขก ำหนด คือ ไม่น้อยกว่ำ 384 คน และใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยไม่ใช้
ควำมน่ำจะเป็น (Nonprobability sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
(Purposive Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้ คือ แบบสอบถำม โดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชนใน
เขตดินแดง ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส  ระดับกำรศึกษำ และอัตรำเงินเดือน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรทั้ง 7 ด้ำน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
มำกที่สุด=5, มำก=4, ปำนกลำง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

สร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษทัเอกชนใน
เขตดินแดง และตรวจสอบเนื้อหำของแบบสอบถำมวำ่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่จำกนั้นน ำไปให้
ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 คน พิจำรณำตรวจสอบควำมเที่ยงตรงและควำมถูกต้องของเนื้อหำ ตลอดจนควำม
ชัดเจนและกำรใช้ภำษำที่เหมำะสมของข้อค ำถำม ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรตรวจพิจำรณำให้คะแนน ในแต่ละข้อ
ค ำถำม ดังนี ้

วัดผลโดยพิจำรณำจำกคะแนน  IOC ดังนี ้
1. ข้อค ำถำมที่มีคะแนน  IOC  ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  มีค่ำควำมเที่ยงตรง ใช้ได ้
2. ข้อค ำถำมที่มีคะแนน  IOC  ต่ ำกว่ำ  0.50  ต้องปรับปรุง  ยังใชไ้ม้ได ้

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ผู้วจิัยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
แจกแบบสอบถำมให้แก่กลุ่มตัวอย่ำง ตอบข้อสอบถำมบำงประกำรที่ผู้ตอบแบบสอบถำมอำจจะต้องกำร
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม เก็บรวบรวมแบบสอบถำมที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน ำไปจัดท ำและเตรียมส ำหรับกำร
วิเครำะห ์
 

 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท ำกำรประมวลผลวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง

คอมพิวเตอร์ 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ค่ำร้อยละ (Percentage) ส ำหรับกำรวิเครำะห์เพื่อกำรบรรยำยปัจจัยส่วนบุคคล 
2. ค่ำเฉลี่ย ( )  
3. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) 

ส ำหรับวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของ
พนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง มีพนักงำนผู้ที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 และเพศชำย จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีอำยุไม่เกิน 
30 ปี จ ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมำคือ 31-35 ปี จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 , 
41-45 ปี จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 , 36-40 ปี จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 46-50 ปี 
จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 
รองลงมำคือ สมรส จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่ จ ำนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2 ตำมล ำดับ มีกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมำคือ สูงกว่ำ
ปริญญำตรี จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ อื่นๆ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ ผู้ที่
ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 
รองลงมำคือ 10,001 - 20,000 บำท จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 , 30,001 - 40,000 บำท จ ำนวน 
67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 , 50,000 บำท ขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ 40,001-50,000 
บำท จ ำนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 3.5 ตำมล ำดับ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของ
พนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง มีองค์ประกอบ 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ดำ้นรำคำ ด้ำนช่องทำงจัด
จ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร ด้วยคำ่เฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) พบว่ำ พบว่ำ ปัจจัยที่มผีลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำน
บริษัทเอกชนในเขตดินแดง โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.29) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ทุก
ด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ปจัจัย
ด้ำนกระบวนกำร ปัจจัยดำ้นช่องทำงกำรจัดจ ำหนำ่ย ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้ำนกำยภำพ (  = 3.36,  

= 3.30,  = 3.29,  = 3.25,  = 3.24,  = 3.24 และ = 3.16) ตำมล ำดบั 
สรุปผลการวิจัย 
 สภานภาพส่วนบุคคล 
  กำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ใน
เขตดินแดง มีพนักงำนผู้ที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 295 คน       
คิดเป็นร้อยละ 73.8 และเพศชำย จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีอำยุไม่เกิน 30 ปี จ ำนวน 240 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมำคือ 31-35 ปี จ ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 , 41-45 ปี จ ำนวน 53 คน 



คิดเป็นร้อยละ 13.3 , 36-40 ปี จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 46-50 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมำคือ สมรส จ ำนวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตำมล ำดับ 
มีกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมำคือ สูงกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ อื่นๆ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตำมล ำดับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี
เงินเดือน 20,001-30,000 บำท จ ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมำคือ 10,001 - 20,000 บำท 
จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 , 30,001 - 40,000 บำท จ ำนวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 , 50,000 
บำท ขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ 40,001-50,000 บำท จ ำนวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 
3.5 ตำมล ำดับ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดินแดง 

โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง คือ 
ปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำยภำพ ตำมล ำดับ 
 
อภิปรายผล 

กำรศึกษำวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อประกันสุขภำพของพนักงำนบริษัทเอกชน ในเขตดิน
แดง โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เรียงล ำดับจำกด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำน
รำคำ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำยภำพ 
ตำมล ำดับ 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำมส ำคัญอยู่

ในระดับมำก คือ ระยะเวลำของกรมธรรม์เหมำะสม ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ 
กรมธรรม์มีควำมคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้วน เช่น สวัสดิกำรค่ำชดเชยรำยวัน ค่ำกำรปฏิบัติงำน               
ค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น เงื่อนไขในกำรจ่ำยผลประโยชน์จำกกรมธรรม์เหมำะสม บริษัทประกันมีชื่อเสียง
น่ำเชื่อถือ รูปแบบของกรมธรรม์หลำกหลำย สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำร ตำมล ำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
กังสดำล ไฉนงุ้น (2555) ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรซื้อประกันชีวิตของลูกค้ำธนำคำรทหำรไทย   
ในเขตอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญ
และมีอิทธิพลมำกที่สุดในกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตคือ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยย่อยที่มี
ควำมส ำคัญมำกที่สุดคือ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกกรมธรรม์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมได้ค ำนึงถึงปัจจัยนี้      
เป็นหลัก 

2. ปัจจัยด้านอัตราค่าบริการ  
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมส ำคัญอยู่ใน

ระดับมำก คือ กรมธรรม์มีควำมคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้วน เช่น สวัสดิกำรค่ำชดเชยรำยวัน ค่ำ
รักษำพยำบำล เป็นต้น ควำมคุ้มค่ำระหว่ำงเบี้ยประกันกับควำมคุ้มครอง ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีควำมส ำคัญ
อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ระยะเวลำในกำรช ำระเบี้ยที่เหมำะสม 
เบี้ยประกันเหมำะสมกับผลตอบแทน อัตรำผลตอบแทนน่ำดึงดูดใจ ตำมล ำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
กำรศึกษำของ เกตน์นิภำ พรหมสิทธิ์ (2555) ที่ศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตขอ
งบ.อยุธยำ อลิอันซ์ ซีพี สำขำพิชัยสงครำม อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำ มีอิทธิพลต่อ



กำรตัดสินใจซื้อมำก โดยปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลมำก คือ สำมำรถชำระเบี้ยประกันผ่ำนบัตรเครดิต มีบริกำร
ผ่อนช ำระ ควำมคุ้มค่ำระหว่ำงเบี้ยประกันกับควำมคุ้มครอง 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับ     

ปานกลาง คือ วันและเวลาเปิดท าการสะดวกต่อการเข้าใช้บริการศูนย์บริการสะดวกในการเดินทางไป
ติดต่อ ศูนย์บริการมีที่จอดรถเพียงพอ สามารถช าระเบี้ยประกันได้หลายช่องทางเช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ไปรษณีย์ เป็นต้น สามารถติดต่อกับพนักงานได้สะดวก ตามล าดับ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วสันต์ นัยเนตร (2554) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับ
มากล าดับแรกคือสามารถติดต่อกบพนักงานได้สะดวก และวัน - เวลาที่เปิดให้บริการสะดวกในการติดต่อ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมำก คือ มีกำรใช้วิธีกำรส่งเสริมกำรตลำดที่น่ำสนใจ เช่น กำรมอบของก ำนัล เมื่อมีกำรตัดสินใจซื้อ ส่วน
ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่ออย่ำงครอบคลุม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต กำรติดตำมผลและดูแลลูกค้ำ กำรแวะเยี่ยมลูกค้ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตรวจสอบดูระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีกำรจัดรำยกำรพิเศษในโอกำส
หรือช่วงเทศกำลส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอเช่น มหกรรมทำงกำรเงิน มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ส่งถึง
ลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ตำมล ำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ตติยำ ตำแก้ว (2556) ได้ศึกษำเรื่อง
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกรมธรรม์ประกนชีวิตสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดในเรื่องเวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรกรุงเทพให้บริกำรสะดวกแก่กำรติดต่อปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุดใน
เร่ือง มีพนักงำนคอยให้ค ำแนะน ำผลิตภัณฑ์ 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร  
  โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมำก คือ พนักงำนหรือตัวแทนสำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำที่ต้องกำรส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปำนกลำง คือ พนักงำนมีกริยำมำรยำทดี แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย พนักงำนมีควำมรับผิดชอบรวมถึงรักษำ
ผลประโยชน์ให้ลูกค้ำ พนักงำนดูแลลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ พนักงำนสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือตำมล ำดับ 
ซึ่งไม่สอดคล้อง ตติยำ ตำแก้ว (2556) ได้ศึกษำเรื่องกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อกรมธรรม์ประกนชีวิตสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยด้ำนบุคคลหรือพนักงำนมี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมำกโดยปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลมำกที่สุดคือพนักงำนสำมำรถให้
ค ำแนะน ำช่วยเหลือเมื่อมีปัญหำและพนักงำนมีควำมรับผิดชอบรวมถึงรักษำผลประโยชน์ให้ลูกค้ ำและไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของไพลิน โพธิ์ม่วง(2555) ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองล ำปำง
ในกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ำนธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด(มหำชน) พบว่ำปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลในระดับมำก
ที่สุดคือพนักงำนให้ค ำแนะน ำในกำรเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมำะสมและพนักงำนมีกริยำมำรยำทดีแต่งกำย
สะอำดเรียบร้อย 
 6. ปัจจัยด้านกายภาพ 
  โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ทุกข้ออยู่ในระดับปำนกลำง
คือ เป็นบริษัทขนำดใหญ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยภำยในศูนย์บริกำรสะอำดเป็นระเบียบควำมชัดเจนของป้ำย
แนะน ำบริกำรในจุดต่ำงๆภำยในศูนย์บริกำรมีบรรยำกำศที่ดี ตกแต่งสวยงำมทันสมัยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
เพียงพอขณะรอรับบริกำร เช่น โต๊ะ เก้ำอี้หนังสือพิมพ์ น้ ำดื่ม เป็นต้นตำมล ำดับสอดคล้องกับแนวคิดของ



เกตน์นิภำ พรหมสิทธิ์ (2555) พบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำยภำพมีอิทธิพลมำกต่อกำรตัดสินใจซื้อกรมธรรม์โดยมี
ปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลมำกคือเป็นบริษัทขนำดใหญ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบริษัทได้รับรำงวัลหรือมีสถำบันจำก
ต่ำงประเทศรับรองบริษัทดำเนินธุรกิจขนำดใหญ่มีควำมมั่นคงน่ำเชื่อถือและผู้บริหำรของบริษัทมีชื่อเสียง 
 7. ปัจจัยด้านกายภาพ  
  โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำงเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้ออยู่ในระดับปำนกลำงคือ
ระยะเวลำในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนไม่นำนกำรให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็วได้รับกรมธรรม์เร็วมีกำร
แจ้งเตือนลูกค้ำเมื่อใกล้ครบก ำหนดช ำระค่ำเบี้ยประกันอย่ำงสม่ ำเสมอมีกำรค ำนวณเบี้ยประกันที่ถูกต้อง
แม่นย ำควำมถูกต้องครบถ้วนของกรมธรรม์ตำมล ำดับซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกังสดำล ไฉนงุ้น 
(2555)ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรซื้อประกันชีวิตของลูกค้ำธนำคำรทหำรไทย ในเขตอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมำกคือมีระบบข้อมูลลูกค้ำครบถ้วนและถูกต้อง  มีควำม
รวดเร็วในกำรส่งกรมธรรม์และใบเตือนต่ออำยุมีกำรแจ้งเตือนลูกค้ำเมื่อใกล้ครบก ำหนดช ำระค่ำเบี้ยประกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันสขุภาพของบริษัทเอกชนในเขตดิน
แดงสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้  
 1.ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ระยะเวลาของกรมธรรม์เหมาะสม อาจจะมีทั้งแบบระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือให้มีตัวเลือกในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ เพราะมีปัจจัยด้านรายได้เข้ามีผลต่อการตัดสิน
ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ และกรมธรรม์มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้ วน เช่น สวัสดิการ
ค่าชดเชยรายวัน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น การท าประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง   
ซึ่งจะช่วยบรรเทาหรือภาระทางการเงินหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับร่างกายได้ เช่น  การได้รับการ
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นผลจากการประสบอุบัติเหตุ 
ซึ่งค่ารักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่เป็นจ านวนเงินที่สูงมาก ซึ่งมีผลให้กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวได้ ในบางครอบครัวอาจถึงขั้นประสบวิกฤตทางการเงิน เพราะนอกจากค่ารักษาพยาบาลที่เป็น
จ านวนมากแล้ว อาจมีผลให้ผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นผู้มีรายได้หลักของครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพ
ปัจจุบันได้ ดังนั้น หากมีเครื่องมือทางการเงินในปัจจุบันที่สามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้คงจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก 
 2. ปัจจัยด้านราคา  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เบี้ยประกันเหมาะสมกับผลตอบแทนความคุ้มครองที่เน้นการ
ออมและผลตอบแทนเป็นส าคัญ ซึ่งหากพิจารณาการจัดสัดส่วนการลงทุนแล้ว บางแผนความคุ้มครอง
ส าหรับผู้ต้องการวางเป้าหมายการออมในระยะยาวเช่น แผนการสะสมเงินออมระยะ  20 ปี เป็นต้นและ
นอกจากจะเป็นการสะสมเงินออมพร้อมกับได้รับผลตอบแทนจากการออมมีเงินไว้ใช้ ยังคงได้รับความ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตตลอดอายุสัญญาหรือตลอดความคุ้มครองอีกด้วย และความคุ้มค่าระหว่าง       
เบี้ยประกันกับความคุ้มครอง สามารถคุ้มครองได้ทั่วถึงทั้งครอบครัว และสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
ท าให้การประกันสุขภาพได้ประโยชน์กับผู้เลือกท าอย่างมากอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นการออมเงินไปในตัว
ได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต 
  
 



 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ วันและเวลาเปิดท าการสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท าประกันสุขภาพและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของ
ผู้ท าประกันสุขภาพ และผู้ท าประกันสุขภาพได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ จึงต้องมีการส ารวจความต้องการผู้ท าประกันสุขภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อจะได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู้ท าประกันสุขภาพทราบ
และเข้าใจง่ายเวลามาติดต่อ และศูนย์บริการสะดวกในการเดินทางไปติดต่อ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ท าประกันสุขภาพในการยื่นขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วมแห่งใดแห่งหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ท าประกันสุขภาพประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อ โดยศูนย์บริการร่วมจะเชื่อมโยงบริการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ท า ประกันสุขภาพไว้ในที่เดียวโดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ
ร่วมคอยให้บริการแก่ประชาชน 
 4. ปัจจัยด้านบุคคล  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานหรือตัวแทนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพราะผู้ท าประกันสุขภาพ อาจจะเกิดใช้สิทธิ์ของประกันสุขกะทันหัน 
เพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และพนักงานมีกริยามารยาทดี แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เพราะจะท าให้หน่วยงานได้รับความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ต้อ งท างาน
ร่วมกันความร่วมมือในการท างานก็จะดีตามไปด้วย ผลงานที่ได้ก็จะประสบความส าเร็จอย่างที่ควร      
จะเป็น  
 5. ปัจจัยด้านกายภาพ  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ ประสิทธิผลของการปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆจะเพิ่มขึ้น 
หากองค์กรเข้าใจถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ และสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตต่อไปได้ในภาวะของตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น และภายในศูนย์บริการสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในในการให้บริการกับผู้มาติดต่อ  
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ  ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่นาน โดยสามารถ
จะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ และเป็นการตกลงในการชดใช้เงินเป็นจ านวนที่
แน่นอนหรือสิ่งของทดแทนที่เท่าเทียมกัน และจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เท่านั้นและต้อง
ด าเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ท าประกันสุขภาพ และ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ได้รับกรมธรรม์เร็ว ซึ่งจะท าให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้น พร้อมกับต้อนรับสินค้าใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า 
จะพูดถึงสินค้าของบริษัทในทางที่ดี และกระจายข่าวสารให้ในวงกว้าง 
 7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ  มีการใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การมอบของ
ก านัล เมื่อมีการตัดสินใจซื้อ จะท าให้ลูกค้าเกิดการคล้อยตามและต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการจาก
บริษัท และการโฆษณาผ่านสื่อ อย่างครอบคลุม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
สามารถเป็นสื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์ 
 
 



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1.ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็น พฤติกรรม และความพึงพอใจ ของผู้บริโภค โดยวิธีการศึกษา
อาจใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้
ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์รวมถึงบอกต่อผู้บริโภคท่านอื่น  
 2.ควรท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกกับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เป็นประจ า เพราะจะได้ ทราบถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคและน ามาเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่ไม่ได้สนใจท าประกัน ว่ามีความแตกต่างกัน
มากนอ้ยเพียงใดในเรื่องความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์  
 3. ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตอื่นๆ และในต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบถึง พฤติกรรม และ
วัตถุประสงค์ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อที่จะเป็นการ เปรียบเทียบข้อมูลในเขตที่
แตกต่างกัน 
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