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 บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษัท  ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา  บริษทั
ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตอ้งการและการด าเนินงาน         
ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

รูปแบบการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เน้นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี คือ บุคลากรฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ทิพยประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนกลุ่มตัวอย่างขนาด 186 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ           
รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ดชันีความ
สอดคลอ้ง ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 1.00 และการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่จากกลุ่มตวัอย่างเสมือนจริงท่ีใกลเ้คียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ตัวอย่าง ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาสูงกว่า .70 ในทุกด้ าน สรุปได้ว่า                       
เป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย สถิติพรรณนา                    
และสถิติอา้งอิงส าหรับการทดสอบสมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ การทดสอบ Pearson‘s Correlation Coefficient  
 ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

1) ระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ของธุรกิจของฝ่ายกิจการสาขา  บริษัท ทิพยประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ด้านกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ด้านกลยุทธ์นวตักรรม 2) ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ด้านการตลาด (Marketing) ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology) และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์
ปรับปรุงคุณภาพและบริการมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั
จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  ค าส าคัญ (Key Words) (1) ความตอ้งการ (2) การด าเนินงาน (3) ฝ่ายกิจการสาขา  (4) บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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Abstract 

A study of the needs and operations of the branch affairs department The objectives of Dhipaya 
Insurance Public Company Limited were 1) to study the level of demand and operations of the branch affairs 
department of Dhipaya Insurance Public Company Limited and 2) to study the relationship between demand 
and operation. of the Branch Affairs Department of Dhipaya Insurance Public Company Limited This 
research model It is a survey research focusing on quantitative research. (Quantitative Research) The 
population used in this study was personnel of branch affairs. Dhipaya Insurance Public Company Limited, 
a sample size of 186  samples using questionnaires as a data collection tool. The value was 1 . 00  and 
confidence was checked from 40  virtual samples that were close to the sample group, which had an alpha 
coefficient higher than .70  in all aspects. It was concluded that it was a quality questionnaire. Statistics in 
quantitative data analysis include descriptive statistics and reference statistics for analytical hypothesis 
testing Pearson's Correlation Coefficient test. 

The results of the study can be summarized as follows: 
1 )  The overall level of demand for the business strategy of Dhipaya Insurance Public Company 

Limited's Branch Affairs Department was at the highest level. The side with the highest average low cost 
strategy The side with the lowest average In terms of innovation strategy, 2 )  the overall level of opinion 
towards the operations of Dhipaya Insurance Public Company Limited's Branch Affairs Department was at 
the highest level. The side with the highest average Marketing (Marketing) The side with the lowest average 
Operations and Technology and 3 )  the relationship between the needs and operations of the Business 
Department of Dhipaya Insurance Public Company Limited found that the strategy to improve quality and 
service was related to the operation. of the branch affairs department of Dhipaya Insurance Public Company 
Limited with a statistically significant level of 0.05. 
 Key Words (1 )  Demand (2 )  Operation (3 )  Branch Affairs Department (4 )  Dhipaya Insurance 
Public Company Limited 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบนัที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด ารงชีวิต พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลากหลายซ่ึงผนัแปร ตามสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัทางสังคม 
และเทคโนโลยีที่เขา้ถึงได้แตกต่างกันหลายองค์กรตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และพยายาม
ปรับตัว โดยมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบต่อองค์กร      
อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านั้ น กลับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน หรือการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จริง 
แทจ้ริงแลว้ การลงทุนในเทคโนโลยีเป็นเพียงหน่ึงองค์ประกอบย่อยในการปรับตวัของธุรกิจ หลกัส าคญัที่
องค์กรควรค านึงถึง คือ ลกัษณะของธุรกิจ สภาพการแข่งขนั และสมรรถนะขององค์กร เพื่อเตรียมความ
พร้อมผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายและสร้างประสบการณ์
ท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคไดอ้งคก์รอาจพิจารณาขั้นตอนหลกัในการปรับตวั (เกสรา ศกัดิ์มณีวงศา ,2561) 

บริษทั ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภยั (Non-Life Insurance): 
สามารถแบ่งผลิตภณัฑ์ประกันภยัออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ การประกันอคัคีภยั  การประกันภยัทาง
ทะเลและขนส่ง การประกันภยัรถยนต์ และการประกันภยัเบ็ดเตล็ด แกนกลางของกลุ่มธุรกิจประกันภยั
ภายใต ้(TIPH) ระบุโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และแผนการด าเนินธุรกิจของ (TIPH) ถูกก าหนดขึ้นเพื่อรองรับ
การเปล่ียนผ่านเขา้สู่ยุคดิจิทลั และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจประกนัภยั หลงัการเกิดขึ้นของ
วิกฤตโควิด-19 จากน้ี เตรียมเดินหน้าพฒันาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคในทุกมิติพร้อมยืนยันโครงสร้างผู ้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งจะช่วยสนับสนุน
ความสามารถทางการแข่งขนั และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบักลุ่มธุรกิจได้ บริษทั ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด (มหาชน) หรือ (TIPH) ยืนยนัว่าภายใตโ้ครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ (TIPH) ธุรกิจหลกัยงัคงเป็นธุรกิจ
ประกันภยั ที่บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ และประสบความส าเร็จมาอย่างยาวนาน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า       
75 เปอร์เซ็นต์ ของทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทั โดยมีบริษทั ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) หรือ (TIP) 
เป็นบริษทัที่เป็นแกนกลางของกลุ่มภายใต ้(TIPH) โดยที่โครงสร้างธุรกิจประกนัภยัของ (TIPH) จะมีการ
แบ่งแยกและจ ากัดความเส่ียงของแต่ละสายธุรกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ธุรกิจประกันวินาศภยัใน
ประเทศไทย (Non-Life Insurance) ธุรกิจประกนัชีวิต ในประเทศไทย (Life Assurance) ธุรกิจประกนัภยัใน
ต่างประเทศ(International Insurance) และธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัย (Insurance Supporting)    
ขณะที่ธุรกิจอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประกันภยั อาจจะขยายการลงทุนไปในอนาคตในสัดส่วนไม่เกิน      
25 เปอร์เซ็นต์ ของทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทั แต่ตอ้งเป็นธุรกิจที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของธุรกิจหลกั 
และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบักลุ่มธุรกิจของ (TIPH)  

บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการจดัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจดงักล่าว นอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความยืดหยุ่นในการจดัการองคก์รให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเภทธุรกิจแลว้ จะ
ช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ที่เกิดจากการพฒันากลุ่มธุรกิจให้มี
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน (Specialization) อย่างแทจ้ริง รวมทั้งจะส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด 
(Economies of Scale) จากการจัดตั้งหน่วยธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนกับบริษทัในเครือ (Shared Services) 
ขึ้นมา โดยเป็นการพฒันาต่อเน่ืองจากหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจท่ีถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีเป็นข้อได้เปรียบ 
(Unique Competencies) ของ (TIP) อยู่แลว้ เช่น การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการสรร
หาและพฒันาบุคลากร หน่วยงานวิจยัและพฒันา เป็นตน้ (บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน),2564)  
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จากความเป็นมาและความส าคญัดังกล่าวข้างตน้ ผูว้ิจยัพิจารณา เห็นว่า  ความตอ้งการและการ
ด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มธุรกิจ บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ผูว้ิจยัเป็นบุคลากรฝ่ายบริหารในกลุ่มพฒันากิจการขาสา จึงวิเคราะห์
ไดว้่าความตอ้งการและการด าเนินงานตอ้งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ตลาด และกระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
การสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกคา้ในปัจจุบนั (The As-IsMarket & Operational Experience) เป็นภารกิจ
แรกท่ีส าคญั โดยเร่ิมจากการท าความเขา้ใจสภาพตลาดการแข่งขนั และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกับลูกคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงจุดส้ินสุดและจุดท่ีองค์กรมี
ปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้ (Touch Point) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และประเมินว่าส่ิงท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น       
ส่ิงใดเป็นสาเหตุของปัญหา รวมถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถพัฒนาได้อย่างไร  การวิเคราะห์
กระบวนการ องค์กรควรพิจารณาถึงกระบวนการท างานในปัจจุบนั เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง และปัจจยั     
ที่จะสร้างความประทับใจในทุกช่วงเวลาที่ลูกคา้อยู่ในกระบวนการ ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ผ่านการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในกระบวนการนั้น และการสร้างแผนงานท่ีมีขั้นตอนปฏิบตัิเพื่อให้
องค์กรน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง (The Practical Roadmap) เมื่อองค์กรมีการประเมินประสิทธิภาพ และออกแบบ
กระบวนการท างานแลว้ ส่ิงส าคญัต่อมาคือการจดัล าดับ หรือเลือกท าการเปล่ียนแปลง ตามความส าคญั 
กล่าวคือแต่ละธุรกิจมีความทา้ทายและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ดังนั้นจึงเป็นการยากที่องคก์รจะปรับเปล่ียน
ทุกอย่างในช่วงระยะอนัส้ัน แต่องค์กรควรให้ความส าคญักับส่วนงานท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการเติบโตของ
ธุรกิจ ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ความต้องการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษัท  ทิพย
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)” เพื่อส ารวจความคิดเห็นบุคลากรของฝ่ายกิจการสาขา ส่งผลต่อการมีวิสัยทศัน์
ในการปรับตวัของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อตลาด และความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป หาก
องค์กรยงัไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ตลาดและศกัยภาพของกระบวนการท างานของ
องค์กรอย่างแท้จริง แล้วน ามาวิเคราะห์และออกแบบแผนงานใหม่ที่สามารถผลักดันองค์กรให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากกระบวนการท างานแบบดั้งเดิม สู่กระบวนการท างานท่ีเน้นการสร้างความสัมพนัธ์ และ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกคา้เพื่อยกระดบัธุรกิจให้มีความสามารถในการตอบสนองลูกคา้ได้อย่าง
แทจ้ริง และยงัผลประโยชน์ให้แก่องคก์รธุรกิจแบบยัง่ยืนและถาวรสืบไป   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา  บริษทั ทิพยประกันภยั
จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา  บริษทั  
ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นฐานความคิด ในการวิจยัครั้ งน้ี ประกอบด้วย 1) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความตอ้งการความส าเร็จของธุรกิจในระดบักลยุทธ์ สรุปไดว้่า ความตอ้งการความส าเร็จของธุรกิจในระดับ
กลยุทธ์ หมายถึง การที่ผูว้ิจยัประยุกตน์ าเอาแนวคิดที่ไดศ้ึกษาวิจยั สู่การพฒันาการท างานของภายในองคก์ร
ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไม่ว่า
จะเป็นในเร่ือง ของความเร็ว ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน รวมไปถึงการระบุและจัดล าดับ
ความส าคญัของการริเร่ิมการปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดความพร้อมขององคก์ร ซ่ึงกลยุทธ์ระดบัน้ีจะมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหนา้ท่ีแตกต่างกนั โดยการวิจยัศึกษาครอบคลุมถึงตวัแปร ดังน้ี กลยุทธ์
สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ กลยุทธ์ตน้ทุนต ่า กลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กับ
ลูกค้า และกลยุทธ์นวตักรรม ดัดแปลงจาก (Siriwan U. et al. ,2013) 2) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบนัธุรกิจเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีใด                         
การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูล หรือการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่ในการติดต่อส่ือสารธุรกิจ ลว้นเขา้ไปมี
ส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ยทั้งส้ิน ธุรกิจไดเ้ขา้ไปมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อสังคม โดยการสร้างสินคา้ หรือบริการ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งผลให้เกิดการจ้างงานหลายต าแหน่ง อีกทั้งธุรกิจยงัเสียภาษี    
จากผลการด าเนินงานให้เป็นงบประมาณในการพฒันาประเทศ ส่งผลให้เกิดการพฒันามาตรฐานการครอง
ชีพให้สูงขึ้ นในสังคมโดยรวม ดังนั้ น การศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจเบ้ืองต้น จะช่วยเพ่ิมและ
เปล่ียนแปลงมุมมองให้เข้าใจถึงระบบการด าเนินงานของธุรกิจให้ละเอียดมากขึ้นในมุมมองของผู ้
บริหารธุรกิจแทนที่จะเป็นมุมมองของผูบ้ริโภค เหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมา ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจถึงหนา้ท่ีงาน
ทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น งานดา้นการตลาด งานดา้นการเงิน งานดา้นการผลิต งานดา้นทรัพยากรมนุษย ์
และงานด้านการบริหารจดัการในองค์การธุรกิจว่ามีความส าคญัและเกี่ยวขอ้งกับความส าเร็จของธุรกิจ
อย่างไร (นภาลยั ธนะวฒัน์,2558) สรุปได้ว่า การด าเนินงานของธุรกิจ คือ กิจกรรมต่าง ๆ  ของฝ่ายกิจการ
สาขา บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท่ีก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดย มีการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนกัน และมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการประโยชน์หรือ ก าไรจากการกระท ากิจกรรมนั้น ธุรกิจ คือ 
กระบวนการของธุรกิจที่ ประกอบไปดว้ยการผลิตสินคา้ หรือการให้บริการตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการจ าหน่ายสินคา้โดยไดร้ับก าไรเป็นผลตอบแทน โดยการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาตวัแปรเกี่ยวกบั 
ด้านการจดัการ (Management) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations and 
Technology) และด้านการเงิน (Financing) 3) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)       
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance): สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกเป็น                   
4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยัการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัรถยนต ์และการ
ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 
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2) ธุรกิจการลงทุน: บริษทัฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุน ตามพระราชบญัญตัิประกนัวินาศภยั
ภายใตก้ารควบคุมของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน 
คปภ.) โดยน าเงินที่เหลือจากธุรกิจประกนัภยัไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน        
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน พนัธบตัรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งระยะส้ัน และระยะยาว 

และ 4 ) งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง นรีรัตน์ มาทอง (2561) ได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดคุณภาพ     
การบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามส่ังของกลุ่มคนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามส่ังของกลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั0.05 ส่วนคุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามส่ังของกลุ่มคนวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 

ชุษณะ เตชคณา (2563) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินธุรกิจเพื่อความส าเร็จระดับสูงที่มี
นวตักรรม ผลของการวิจยั พบว่า ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจในยุคใหม่จะตอ้งเร่ิมดว้ยส านึกของการ
เป็นผูป้ระกอบการที่ให้ความส าคัญกับผูบ้ริโภค และสร้างคุณค่าให้แก่ทุกภาคส่วนที่มีความส าคญักับ
ความส าเร็จของธุรกิจ ด้วยการแสวงหานวตักรรม ให้ความส าคญักับคุณภาพของสินคา้บริการและการท า
ธุรกรรม และให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้าให้มี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง                      
โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งมีภาวะผูน้ า สามารถบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
และท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะตามหลกัของการบูรณาการ และครอบคลุม 10 ประเด็นตามเกณฑ์ของการ
ตดัสินรางวลั จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยั น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจยัครั้ งน้ี การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั
ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่าย
กิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการและ
การด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการ
วิจยั ดงัน้ี ความตอ้งการ มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความตอ้งการความส าเร็จของ
ธุรกิจในระดบักลยุทธ์ การด าเนินงานของธุรกิจ ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ ส่ิงท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ คือ กรอบ
แนวคิดการวิจยั ประกอบด้วย ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และความตอ้งการ
ความส าเร็จของธุรกิจในระดับกลยุทธ์ ตัวแปรตาม การด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา  บริษัท ทิพย
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ตลอดจนนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรขา้งตน้ 

รูปแบบการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เนน้การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี คือ บุคลากรฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ทิพยประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงครอบคลุมทั้งหมด 8 ภาค โดยจ าแนกตามโครงสร้างการบริหารของฝ่ายกิจการสาขา โดยผูว้ิจยั
ก าหนดประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 25-60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จ านวน 360 คน น าขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างขนาด 186 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถาม
มี 4 ส่วน ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ความตอ้งการความส าเร็จของธุรกิจใน
ระดบักลยุทธ์ การด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ผู ้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC - Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 1.00 และการตรวจสอบค่าความ
เช่ือมัน่จากกลุ่มตวัอย่างเสมือนจริงท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ตวัอย่าง ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาสูงกว่า .70 ในทุกดา้น สรุปไดว้่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ส าหรับ             
ตวัแปรเชิงกลุ่ม ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับ ตวัแปรเชิงปริมาณ และสถิติอา้งอิงส าหรับการ
ทดสอบสมติฐานในกรณีตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยใช้การวิ เคราะห์                              
การทดสอบ Pearson‘s Correlation Coefficient ซ่ึงผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 
 การสรุปผลการวิจยัในการศึกษาครั้ งน้ี ผูว้ิจัยได้น าเสนอการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดโดยสามารถสรุปผลของการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 สรุปผลตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจยั จากการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง 186 ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
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อายุระหว่าง 46-60 ปี รองลงมา อายุระหว่าง 33 -37. ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรี รองลงมา 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า สถานภาพโสด รองลงมา สมรส มีรายได้อยู่ระหว่างไม่เกิน 30 ,000 บาท 
รองลงมา อยู่ระหว่าง 30,0001- 40,000 บาท ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการ

สาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
1) ด้านความต้องการ 
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความตอ้งการต่อกลยุทธ์ของธุรกิจของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั

ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม จ าแนกเป็นรายดา้น  โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกด้าน โดยดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า รองลงมา 
ดา้นกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ และดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นกลยุทธ์นวตักรรม และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ สามารถผลการวิจยัไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 

ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด การสร้างคุณภาพการให้บริการให้
เหนือกว่าคู่แข่ง รองลงมา การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานให้โด่ดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น ต้อนรับ                  
การช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความอบอุ่น ยิ้มแยม้แจ่มใส และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ให้โดนเด่นดึงความสนใจ เช่น การช่วยเหลือสังคม หรือการท า Corporate Social Responsibility (CSR) 

ดา้นกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีการเน้นคุณภาพและการบริการทุก
ขั้นตอนจนถึงการส่งมอบเพ่ือให้ลูกคา้จดจ าและ    และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ รองลงมา กิจการ
สามารถตอบสนองความตอ้งการด้านการบริการให้ลูกคา้ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
กิจการมีการปรับปรุงคุณภาพและบริการอยู่เสมอ 

ด้านกลยุทธ์ต้นทุนต ่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า        
อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด นโยบายดา้นราคาผลิตภณัฑ์บริการมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามภาวะ รองลงมา มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น พนักงาน เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค่าเฉล่ีย และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีวิธีการในการลดส่วนสูญเสีย
ในกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจซ่ึงจะท าให้เกิดการลดตน้ทุน 

ดา้นกลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด กิจการเก็บขอ้มูลลูกคา้การซ้ือผลิตภณัฑ์
และการใช้บริการของลูกคา้อย่างเป็นระบบเช่ือถือได ้รองลงมา กิจการให้ความส าคญัต่อลูกคา้ และขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด มีการสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 
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ด้านกลยุทธ์นวตักรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า      
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด การน าระบบเทคโนโลยีสารสน เทศมาใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ รองลงมา สินคา้ของท่านสามารถคน้หาไดโ้ดยจาก Search engine เช่น Google และขอ้ที่
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ฝึกอบรมและพฒันาการเรียนรู้ของพนกังานอยู่เสมอ ๆ 

2) ด้านการด าเนินงาน 
ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพย

ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม จ าแนกเป็นรายดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นการตลาด (Marketing) รองลงมา 
ด้านการจดัการ (Management) และด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ด้านด าเนินการ และเทคโนโลยี (Operations and 
Technology) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถผลการวิจยัไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 

ด้านการจัดการ (Management)โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ผูบ้ริหารองคก์ารมีวิสัยทศัน์และมองเห็นโอกาส
ในความส าเร็จของธุรกิจ รองลงมา ธุรกิจของมีการจดัสายงานในการท างานที่เป็นเอกภาพและง่ายต่อการ
ก ากบัดูแลพนกังาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ธุรกิจของมีการวางแผนในการด าเนินงานเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน
ในทุกกระบวนการ 

ดา้นการตลาด (Marketing) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด มีนโยบายสนับสนุนบริษทัให้เสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันภยัผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ รองลงมา ปรับปรุงแก้ไข แนวทางการเขา้ร่วม
โครงการทดสอบนวตักรรมท่ีน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธุรกิจประกนัภยั(Insurance 
Regulatory Sandbox) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นรวมถึงประชาสัมพนัธ์โครงการดงักล่าว พร้อมสนบัสนุนให้
บริษัทพิจารณาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดนวตักรรมในเชิงดิจิทัลมากขึ้น และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด พฒันาเวบ็ไซตเ์ปรียบเทียบแบบประกนัภยัส าหรับผลิตภณัฑท์ี่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ของ
บริษัท เพ่ือให้บริการคน้หาแบบประกันภยัและเปรียบเทียบเบ้ียประกันภยัจากขอ้มูลของผลิตภณัฑ์จาก
บริษทัและใชเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือแบบประกนัภยัผ่านระบบออนไลน์ 

ด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ธุรกิจของท่านมี
กระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอนสะดวกในการดูแลและตรวจสอบ รองลงมา ธุรกิจของท่านจดัหา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพส าหรับการให้บริการและการด าเนินงาน และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด      
คุณภาพและการบริการขององคก์รธุรกิจไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 

ดา้นการเงิน (Financing) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด องคก์รธุรกิจสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการเงินของธุรกจิใน
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ทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ รองลงมา องค์กรธุรกิจมีเงินทุน
หมุนเวียนและแหล่งเงินทุนส ารองในการด าเนินกิจการอย่างเพียงพอ และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดองคก์รธุรกิจ
สามารถคาดการณ์ผลก าไรล่วงหนา้และสามารถปรับแผนการเงินเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจได้
ตลาดเวลา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและการด าเนินงาน
ของฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผลการวิจยั สามมารถสรุปได ้ดงัน้ี 
ดา้นการจดัการ (Management) พบว่า กลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ มีค่า Sig.นอ้ย

กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ความต้องการมี
ความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน ดา้นการจดัการ (Management) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั
จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ ในส่วน ดา้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ดา้น
กลยุทธ์ตน้ทุนต ่า ดา้นกลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นกลยุทธ์นวตักรรม มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ความตอ้งการไม่มีความสัมพนัธ์
กับการด าเนินงาน ด้านการจัดการ (Management) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ในดา้นดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดา้นการตลาด (Marketing) พบว่า กลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ มีค่า Sig.นอ้ยกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐาน รอง H1 หมายความว่า ความต้องการมี
ความสัมพนัธ์กับการด าเนินงาน ด้านการตลาด (Marketing) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั
จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ ในส่วน ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง             
ดา้นกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า ดา้นกลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นกลยุทธ์นวตักรรม มีค่า Sig. มากกวา่ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ความต้องการไม่มี
ความสัมพนัธ์กับการด าเนินงานด้านการตลาด (Marketing) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั
จ ากดั (มหาชน) ในดา้นดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology) พบว่า กลยุทธ์ปรับปรุง
คุณภาพและบริการ มีค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 
หมายความว่า ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน ด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations 
and Technology) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ปรับปรุง
คุณภาพและบริการ ในส่วน ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ด้านกลยุทธ์ต้นทุนต ่า ด้านกลยุทธ์สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นกลยุทธ์นวตักรรม มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ความตอ้งการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน ดา้นด าเนินการ
และเทคโนโลยี (Operations and Technology) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) 
ในดา้นดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ด้านการเงิน (Financing) พบว่า กลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ มีค่า Sig.น้อยกว่า 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ความต้องการ                          
มีความสัมพนัธ์กับการด าเนินงาน ด้านการเงิน (Financing) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการในส่วน ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง                 
ดา้นกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า  ดา้นกลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และดา้นกลยุทธ์นวตักรรม มีค่า Sig. มากกวา่ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่าความต้องการไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการด าเนินงาน ดา้นการเงิน (Financing) ของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) ในดา้นดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา ความตอ้งการและการด าเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั จ ากดั 
(มหาชน) มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลจากวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

 
1.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

ด้านระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ของธุรกิจ 
1.1 ด้านกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า ผูป้ระกอบการ และฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั จ ากัด 

(มหาชน) ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัความตอ้งการดา้นกลยุทธ์ตน้ทุนต ่า เพื่อเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของคู่ธุรกิจ เน่ืองจากกลยุทธ์ในดา้นน้ี ผลการวิจยั พบว่า บุคคลกรท่ีเกี่ยวขอ้งให้ความส าคญั
และตอ้งการมากที่สุด 

1.2 ด้านกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและบริการ ผูป้ระกอบการ และฝ่ายกิจการสาขา บริษทั  ทิพย
ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกับความตอ้งการด้านกลยุทธ์ปรับปรุงคุณภาพและ
บริการ เพ่ือเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของคู่ธุรกิจ เน่ืองจากกลยุทธ์ในดา้นน้ี ผลการวิจยั 
พบว่า บุคคลกรที่เกี่ยวขอ้งให้ความส าคญัรองลงมา 

1.3 ด้านกลยุทธ์นวตักรรม ผูป้ระกอบการ และฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกันภยั จ ากดั 
(มหาชน) ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกับความตอ้งการดา้นกลยุทธ์นวตักรรม เพื่อพฒันาธุรกิจขององคก์รให้มี
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากผลการวิจบั พบว่า กลยุทธ์ ในด้านน้ี
บุคลากรให้ความส าคญันอ้ยที่สุด อาจเป็นเพราะในองคก์รขาดการส่ือสารและการเขา้ถึงเทคโนโลยี 
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ด้านระดับการด าเนินงานของธุรกิจ 
1.1 ดา้นการตลาด (Marketing) ผูป้ระกอบการ และฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัดา้นการตลาด (Marketing) เพื่อเป็นการส่งเสริมปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่ครองใจผูบ้ริโภค เน่ืองจากดา้นน้ี ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรให้ความเห็นมากท่ีสุด 

1.2 ด้านการจดัการ (Management) ผูป้ระกอบการ และฝ่ายกิจการสาขา บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จ ากัด (มหาชน) ควรให้ความส าคญัเกี่ยว ด้านการจดัการ (Management) เพื่อสร้างให้องค์กรมีควาเขม้แข็ง
และได้เปรียบคู่แข่งขัน ในด้านของ 1) ด้านคุณภาพสินค้า 2) ความยืดหยุ่น 3) ต้นทุน 4) เวลาในการ
ด าเนินงาน และ 5) บุคคลเน่ืองจากดา้นน้ี ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรให้ความเห็นรองลงมา 

 
2. ส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผูส้นใจศึกษาในครั้ งต่อไป ดงัน้ี 
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้ งน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากขึ้นอนัจะเป็นประโยชน์ 

ในการอธิบายสถานการณ์และปัญหาในดา้นการด าเนินธุรกิจหรือปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวขอ้งกนั ผูท้ าวิจยัจึง
ขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัครั้ งต่อไป ดงัน้ี 

2.1  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบบริษทัประกันภยั แนวโน้มของการเติบโต
ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ เพื่อจะไดร้ับทราบขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้กบัหน่วยงาน
น าไปเป็นแนวทางพฒันาธุรกิจต่อไป 

2.2  ควรศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของคู่แข่งขนั ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ น ามาสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นธุรกิจต่อไป 
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