
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป โดยอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม และเคย
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตฉบับใหมภายใน 3 ปท่ีผานมา   จํานวน 200 ราย  โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี รอยละ 
และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาไดแบงผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  และเพศหญิงจํานวนเทากัน 
รอยละ 50.0  พบวา มีอายุ 50-55 ปมากท่ีสุด  รอยละ 39.5 สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 52.5 
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 40.0 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการมากท่ีสุด รอยละ 
29.5 มีรายไดตอเดือน  30,001 บาทข้ึนไป รอยละ 51.5  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป   
รอยละ 52.5 สวนใหญไมมีจํานวนสมาชิกท่ีกําลังศึกษาอยู  รอยละ 54.5   และเปนหัวหนาครอบครัว 
รอยละ 54.5   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกรมธรรมประกันชีวิต รอยละ 100.0  และ เคยซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตดวยตนเอง   รอยละ 84.5  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง

เชียงใหม 
จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานบริษัทหรือ

ธนาคาร คือ บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย) (AIA)   รอยละ 
65.7   จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน คือ 2 กรมธรรม รอยละ 50.9 ผูท่ีมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากท่ีสุดคือ  พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชีวิต รอยละ 
100.0   และแหลงขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตคือ  พนักงานธนาคาร / ตัวแทน
ประกันชีวิต  รอยละ 89.9  
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ผูตอบแบบสอบถามมีเหตุผลหลักในการทําประกันชีวิตมากท่ีสุดคือ   เพื่อเปน
หลักประกันใหกับครอบครัว รอยละ 95.3  สวนใหญรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีคือ แบบสะสม
ทรัพย (Endowment Insurance) เปนการผสมผสานระหวางการคุมครองชีวิตและการออมทรัพย โดย
บริษัทประกันจะจายเงินเม่ือผูเอาประกันเสียชีวิตหรืออยูจนครบสัญญา รอยละ 71.6   มีคาเบี้ยประกัน
ชีวิตตอปมากท่ีสุดคือ 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 39.6   การชําระคาเบ้ียประกันชีวิตคือ ชําระเปน
รายเดือน รอยละ 78.7   วิธีการชําระคาเบ้ียประกันชีวิตหักผานบัญชีธนาคารฯ รอยละ 78.1  ผูตอบ
แบบสอบถามใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม มากท่ีสุดคือ  มากวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน 
รอยละ 52.1   มีระยะเวลาในการชําระเบ้ียประกันชีวิต 15 – 21 ป รอยละ 41.0   สําหรับการซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตเพิ่มในอนาคตขางหนาคือ  อาจจะไมซ้ือ รอยละ 40.2   สวนใหญการแนะนํา
เพื่อนๆ หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต คือ แนะนําอยางแนนอน รอยละ 80.5  
 

สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม  จําแนกตามเพศ อายุ  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 3.1 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม  จําแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 93 แสดงสรุปพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรม เพศชาย เพศหญิง 
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผาน
บริษัทหรือธนาคาร 

บริษัท  อเมริกันอินเตอรแนชช่ัน
แนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศ
ไทย) (AIA) รอยละ 80.0 

บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ัน
แนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศ
ไทย) (AIA) รอยละ 51.2 

จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตที่มี
ปจจุบัน 

2 กรมธรรม รอยละ 41.2 2 กรมธรรม รอยละ 60.7 

ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต 

ตัวเอง พนักงานธนาคาร / ตัวแทน
ประกันชีวิต เทากัน รอยละ 100.0  

พนักงานธนาค าร  /  ตั วแทน
ประกันชีวิต รอยละ 100.0 

แหลงขอมูลการรับรูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับประกันชีวิต 

พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกัน
ชีวิต รอยละ 100.0 

พนักงานธนาค าร  /  ตั วแทน
ประกันชีวิต รอยละ 79.8 

เหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต เ พ่ื อ เ ป น ห ลั ก ป ร ะ กั น ใ ห กั บ
ค ร อ บ ค รั ว  เ พ่ื อ สิ ท ธิ ก า ร
รักษาพยาบาล เทากัน รอยละ 100.0 

เ พ่ื อ เ ป นห ลั กป ร ะ กั น ให กั บ
ครอบครัว รอยละ 90.5 
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ตารางท่ี 93 (ตอ) แสดงสรุปพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรม เพศชาย เพศหญิง 
รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มี แบบสะสมทรัพย (Endowment 

Insurance)ฯเปนการผสมผสาน
ระหวางการคุมครองชีวิตและการ
ออมทรัพย โดยบริษัทประกันจะ  
จายเงินเมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต
หรืออยูจนครบสญัญา รอยละ 82.4 

แบบกําหนดระยะเวลา (Term 
Insurance)  มีระยะเวลาคุมครองท่ี
แนนอน บริษัทประกันจะจายเงิน
เฉพาะกรณีที่ผูเอาประกัน    
เสียชีวิตในระหวางสัญญามีผล
บังคับเทาน้ัน รอยละ 61.9 

คาเบี้ยประกันชีวิตตอป ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 38.8 10,001 –15,000 บาท รอยละ 59.5 
การชําระคาเบี้ยประกันชีวิต ชําระเปนรายเดือน รอยละ 77.6 ชําระเปนรายเดือน รอยละ 79.8 
วิธีการชําระคาเบี้ยประกันชีวิต หักผานบัญชีธนาคารฯ รอยละ 76.5 หักผานบัญชีธนาคารฯ รอยละ 

79.8 
การใชเวลาในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม 

มากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน 
รอยละ 63.5 

15 วัน – 1 เดือน รอยละ 59.5 

ระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกัน
ชีวิต 

15 – 21 ป รอยละ 68.2 8 - 14 ป รอยละ 71.4 

การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเพ่ิม
ในอนาคตขางหนา 

อาจจะไมซื้อ รอยละ 57.6 ซื้ออยางแนนอน รอยละ 39.3 

การแนะนําเพ่ือนหรือคนรูจักซื้อ
ประกันชีวิตในอนาคต 

แนะนําอยางแนนอน รอยละ 91.8 แนะนําอยางแนนอน รอยละ 69.0 

 

3.2  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 

ตารางท่ี 94 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรม 50-55  ป 56-60  ป 61 ปขึ้นไป 

ซื้อกรมธรรมประกัน
ชี วิ ต ผ า นบริ ษั ทหรื อ
ธนาคาร 

บริษัท อเมริกันอินเตอร
แนชช่ันแนล แอสชัวรันส 
จํ า กั ด  (ประ เทศไทย ) 
(AIA)  รอยละ 67.1 

บริษัท อเมริกันอินเตอร
แนชช่ันแนล แอสชัวรันส 
จํ า กั ด  (ประ เทศไทย ) 
(AIA) รอยละ 66.7 

บริษัท อเมริกันอินเตอร
แนชช่ันแนล แอสชัวรันส 
จํ า กั ด  (ประ เทศไทย ) 
(AIA) รอยละ 62.2 
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ตารางที่ 94 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม 

พฤติกรรม 50-55  ป 56-60  ป 61 ปขึ้นไป 
จํ า น ว น ก ร ม ธ ร ร ม
ประกันชีวิตที่มีปจจุบัน 

2 กรมธรรม รอยละ 53.9 2 กรมธรรม รอยละ 50.0 2 กรมธรรม รอยละ 
46.7 

ผูที่ มีส วนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิต 

ตัวเอง รอยละ 97.4 ตัวเอง รอยละ 95.8 ตัวเอง รอยละ 91.1 

แหล งข อมู ลการรับรู
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ประกันชีวิต 

พ นั ก ง า น ธ น า ค า ร  / 
ตัวแทนประกันชีวิต รอย
ละ 89.5 

พ นั ก ง า น ธ น า ค า ร  / 
ตัวแทนประกันชีวิต รอย
ละ 89.6 

พ นั ก ง านธน า ค า ร  / 
ตั ว แทนประ กัน ชี วิ ต 
รอยละ 91.1 

เหตุผลหลักในการทํา
ประกันชีวิต 

เ พ่ื อ เ ป นห ลั กป ร ะกั น
ใหกับครอบครัว รอยละ 
97.4 

เ พ่ื อ เ ป นห ลั กป ร ะ กั น
ใหกับครอบครัว รอยละ 
95.8 

เ พ่ือ เปนหลักประกัน
ใหกับครอบครัว รอยละ 
91.1 

รูปแบบกรมธรรม
ประกันชีวิตที่มี 

แบบสะสมทรัพย 
(Endowment Insurance)ฯ
เปนการผสมผสาน
ระหวางการคุมครองชีวิต
และการออมทรัพย โดย
บริษัทประกันจะ  จายเงิน
เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต
หรืออยูจนครบสญัญา 
รอยละ 71.1 

แบบสะสมทรัพย 
(Endowment Insurance)ฯ
เปนการผสมผสาน
ระหวางการคุมครองชีวิต
และการออมทรัพย โดย
บริษัทประกันจะ  จายเงิน
เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต
หรืออยูจนครบสญัญา 
รอยละ 72.9 

แบบสะสมทรัพย 
(Endowment Insurance)
ฯเปนการผสมผสาน
ระหวางการคุมครอง
ชีวิตและการออมทรัพย 
โดยบริษัทประกันจะ  
จายเงินเมื่อผูเอาประกัน
เสียชีวิตหรืออยูจนครบ
สัญญา รอยละ 71.1 

คาเบี้ยประกันชีวิตตอป 10,001 – 15,000 บาท 
รอยละ 39.5 

คือ 10,001 – 15,000 บาท 
รอยละ 39.6 

10,001 – 15,000 บาท 
รอยละ 40.0 

การชําระคาเบี้ยประกัน
ชีวิต 

ชําระเปนรายเดือน รอย
ละ 82.9 

ชําระเปนรายเดือน รอย
ละ 79.2 

ชําระเปนรายป รอยละ 
26.7 

วิธีการชําระคาเบี้ย
ประกันชีวิต 

หักผานบัญชีธนาคารฯ 
รอยละ 81.6 

หักผานบัญชีธนาคารฯ 
รอยละ 79.2 

หักผานบัญชีธนาคารฯ 
รอยละ 71.1 

การใชเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม 

มากกวา 1 เดือน แตไม
เกิน 2 เดือน รอยละ 53.9 

มากกวา 1 เดือน แตไม
เกิน 2 เดือน รอยละ 52.1 

มากกวา 1 เดือน แตไม
เกิน 2 เดือน รอยละ 
48.9 

ระยะเวลาในการชําระ
เบี้ยประกันชีวิต 

8 - 14 ป รอยละ 50.0 15 – 21 ป รอยละ 54.2 8 - 14 ป รอยละ 48.9 
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ตารางที่ 94 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม 

พฤติกรรม 50-55  ป 56-60  ป 61 ปขึ้นไป 

การซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตเพ่ิมใน
อนาคตขางหนา 

อาจจะไมซื้อ รอยละ 44.7 ซื้ออยางแนนอน รอยละ 
47.9 

ซื้ออยางแนนอน รอยละ 
40.0 

การแนะนําเพ่ือนๆ หรือ
คนรูจักซื้อประกันชีวิต
ในอนาคต 

แนะนํ า อ ย า ง แน น อน   
รอยละ 76.3 

แนะนํ า อ ย า ง แน น อน   
รอยละ 83.3 

แนะนําอย างแนนอน 
รอยละ 84.4 

 
 

ตารางท่ี 95 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

พฤติกรรม ไมเกิน 30,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป 
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผาน
บริษัทหรือธนาคาร 

บริษัท  อเมริกันอินเตอรแนชช่ัน
แนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศ
ไทย) (AIA) รอยละ 58. 

บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ัน
แนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศ
ไทย) (AIA) รอยละ 71.6 

จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตที่มี
ปจจุบัน 

2 กรมธรรม รอยละ 55.4 2 กรมธรรม รอยละ 47.4 

ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต 

พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกัน
ชีวิต รอยละ 100.0 

พนักงานธนาค าร  /  ตั วแทน
ประกันชีวิต รอยละ 100.0 

แหล ง ข อ มู ล ก า ร รั บ รู ข อ มู ล
ขาวสารเก่ียวกับประกันชีวิต 

พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกัน
ชีวิต รอยละ 89.2 

พนักงานธนาค าร  /  ตั วแทน
ประกันชีวิต รอยละ 90.5 

เหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต เ พ่ื อ เ ป น ห ลั ก ป ร ะ กั น ใ ห กั บ
ครอบครัว รอยละ 95.9 

เ พ่ื อ เ ป นห ลั กป ร ะ กั น ให กั บ
ครอบครัว รอยละ 94.7 

รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่มี แบบสะสมทรัพย (Endowment 
Insurance)เ ป น ก า ร ผ ส ม ผ ส า น
ระหวางการคุมครองชีวิตและการ
ออมทรัพย โดยบริษัทประกันจะ  
จายเงินเมื่อผู เอาประกันเสียชีวิต
หรืออยูจนครบสัญญา รอยละ 66.2 

แบบสะสมทรัพย (Endowment 
Insurance) เปนการผสมผสาน
ระหวางการคุมครองชีวิตและการ
ออมทรัพย โดยบริษัทประกันจะ  
จายเงินเมื่อผูเอาประกันเสียชีวิต
หรืออยูจนครบสัญญา  รอยละ 
75.8 

คาเบี้ยประกันชีวิตตอป 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 48.6 ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 – 
15,000 บาท เทากัน รอยละ 32.6 
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ตารางที่ 95 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

พฤติกรรม ไมเกิน 30,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป 
การชําระคาเบี้ยประกันชีวิต ชําระเปนรายเดือน รอยละ 86.5 ชําระเปนรายเดือน รอยละ 72.6 
วิธีการชําระคาเบี้ยประกันชีวิต หักผานบัญชีธนาคาร รอยละ 86.5 หักผานบัญชีธนาคาร รอยละ 71.6 
การใชเวลาในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม 

มากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน 
มากกวา 3 เดือนขึ้นไป เทากัน รอย
ละ 51.4 

มากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 
เดือน มากกวา 3 เดือนขึ้นไป 
เทากัน รอยละ 52.6 

ระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกัน
ชีวิต 

8  - 14 ป รอยละ 48.6 15 – 21 ป รอยละ 49.5 

การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเพ่ิม
ในอนาคตขางหนา 

ซื้ออยางแนนอน รอยละ 40.5 อาจจะไมซื้อ รอยละ 45.3 

การแนะนําเพ่ือนๆ หรือคนรูจัก
ซื้อประกันชีวิตในอนาคต 

แนะนําอยางแนนอน รอยละ 77.0 แนะนําอยางแนนอน รอยละ 83.2 

 

สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียในระดับ
มากท่ีสุดไดแก  เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็
ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.89) รองลงมา  สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน อาทิ เชน 
สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 4.73) และมีการคุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 4.56)   

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด
ไดแก ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.84)  รองลงมาใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ อัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความ
คุมครอง (คาเฉล่ีย 4.45) และอัตราผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 
4.29)  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียในระดับ
มากท่ีสุดไดแก  ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.85) รองลงมา เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม 
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สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.59)  และ ชองทางการติดตอตัวแทนประกันภัยสามารถทําไดงาย 
รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.34)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากท่ีสุดลําดับแรก  บริการตรวจสุขภาพฟรี (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา มีศูนยใหบริการขอมูล 
(Call Center) ไวคอยใหบริการ ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร 
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.99)  และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและส่ือ
ส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.53)   

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจโดยรวม
มีคาเฉล่ียในระดับมาก  ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด
ลําดับแรกคือ  ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉล่ีย 4.99) รองลงมา ตัวแทนสามารถใหขอมูล
ผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.94) และตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการ
แกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.60)   

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
โดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมากที่สุด ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ  ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา มี
พนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการที่แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกัน
ชีวิต (คาเฉล่ีย 4.94)   และข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน (คาเฉล่ีย 4.70)  

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก   ในปจจัยยอยใหความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดลําดับแรกคือ   มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.93) รองลงมา ความชัดเจนของ
ปายประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.64) และ  ความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณ
ภายใน/ภายนอกอาคาร (คาเฉล่ีย 4.44)  

 
สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม

ประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามเพศ อายุ และรายไดตอเดือน 
 5.1 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจ
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สุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.78) รองลงมา สัญญาเพิ่มเติมท่ีใหผลประโยชน
กับผูเอาประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 4.66) และ รูปแบบของ
กรมธรรมประกันชีวิต สามารถตอบสนองความตองการได (คาเฉล่ีย 4.59) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุ
เทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน 
อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 4.81) และ มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 
4.70) 

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา 
อัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.40) และอัตรา
ผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.28) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.71) รองลงมา อัตราคาเบ้ียประกัน
เหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.50) และเง่ือนไขการชําระเบ้ียประกัน
สามารถแบงจายเปนรายเดือน รายสามเดือน หรือ รายปได (คาเฉล่ีย 4.40) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.99) รองลงมา 
ทําเลที่ตั้งเหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.40) และเบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย 
(คาเฉล่ีย 4.39) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.80) 
รองลงมา ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.70) และชองทางการชําระคาเบ้ียประกันสามารถ
เขาถึงไดงาย (คาเฉล่ีย 4.60) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บริการตรวจสุขภาพฟรี (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา 
มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.99) และความสามารถในการชักชวน
ของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร (คาเฉล่ีย 4.98) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ บริการตรวจสุขภาพฟรี 
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ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง การสงเสริมการขายผานพนักงานในการใหคําแนะนํา 
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.32) และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและส่ือ
ส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.20) 

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน ตัวแทนมี
บริการหลังการขายท่ีดี เทากัน (คาเฉล่ีย 4.99) รองลงมา ตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ใน
การแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.42) และตัวแทนมีความกระตือรือรน เอาใจใสใน
การใหบริการ และมีความเปนอันเอง (คาเฉล่ีย 4.13) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉลี่ย 5.00) รองลงมา ตัวแทนสามารถให
ขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.89) และตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการ
แกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.79) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการที่
แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต (คาเฉล่ีย 4.99) รองลงมา ข้ันตอนการ
เรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.92) และความรวดเร็วในการรับคาสินไหมทดแทนหรือรับ
ผลตอบแทน (คาเฉล่ีย 4.51) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย 
ไมยุงยาก เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการท่ีแทจริง
ของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต (คาเฉล่ีย 4.89) และความรวดเร็วในการรับคา
สินไหมทดแทนหรือรับผลตอบแทน (คาเฉล่ีย 4.61) 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหระดับความสําคัญท่ี
มีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา ความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร (คาเฉล่ีย 4.68) และความชัดเจนของปาย
ประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.66) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.90) รองลงมา ความชัดเจนของปายประกาศ หรือ 
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ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.62) และภาพลักษณความนาเช่ือถือ ของบริษัทประกันชีวิต หรือ
ธนาคาร (คาเฉล่ีย 4.60) 
 
  

ตารางท่ี 96 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  ลําดับแรก จําแนกตามเพศ  

ปจจัย เพศชาย เพศหญิง 
ดานผลิตภัณฑ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน 

ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทํา
ได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.78) 

เง่ือนไขการทําประกันมีความ
นาสนใจ เชน ไมตองตรวจ
สุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได 
เปนตน (คาเฉล่ีย 5.00) 

ดานราคา ผลตอบแทนที่ไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 
4.96) 

ผลตอบแทนที่ไดรับมีความคุมคา 
(คาเฉล่ีย 4.71) 

ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.99) เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม 
สามารถโทรติดตอไดงาย 
(คาเฉล่ีย 4.80) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

บริการตรวจสุขภาพฟรี (คาเฉล่ีย 5.00) มีศูนยใหบริการขอมูล (Call 
Center) ไวคอยใหบริการ บริการ
ตรวจสุขภาพฟรี ความสามารถใน
การชักชวนของพนักงานขายหรือ
พนักงานธนาคาร เทากัน (คาเฉล่ีย 
5.00) 

ดานบุคลากร ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยาง
ชัดเจน ตัวแทนมีบริการหลังการขายที่ดี 
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.99) 

ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี 
(คาเฉล่ีย 5.00) 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความ
ตองการท่ีแทจริงของลูกคากอนเสนอ
รูปแบบของการประกันชีวิต (คาเฉล่ีย 4.99) 

ขั้นตอนในการทําประกันไม
ยุงยาก ซับซอน ขั้นตอนการ
เรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก 
เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) 

ดานสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ 

มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.96) มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.90) 
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5.2 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอาย ุ
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจ
สุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.89) รองลงมา สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชน
กับผูเอาประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 4.72) และมีการคุมครองกรณี
เสียชีวิต (คาเฉล่ีย 4.59) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุ
เทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.83 รองลงมา สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน 
อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉลี่ย 4.67) และ มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 
4.54) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ 
อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.93) รองลงมา สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน 
อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉลี่ย 4.82) และ มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 
4.53) 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.87) รองลงมา 
อัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.43) และอัตรา
ผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.25)  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.85) รองลงมา อัตราคาเบ้ียประกัน
เหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.48) และอัตราผลตอบแทน (กําไรสวน
ตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.38) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.78) รองลงมา อัตราคาเบ้ีย
ประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.44) และอัตราผลตอบแทน 
(กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.27) 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.86) 
รองลงมา เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.62) และชองทางการ
ติดตอตัวแทนประกันภัยสามารถทําไดงาย รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.37) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.85) รองลงมา เบอรโทรศัพท ติดตอ
สอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.56) และชองทางการติดตอตัวแทนประกันภัยสามารถ
ทําไดงาย รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.31) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 4.82) รองลงมา เบอรโทรศัพท 
ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.58) และชองทางการติดตอตัวแทนประกันภัย
สามารถทําไดงาย รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.33) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับความสําคัญ
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บริการตรวจสุขภาพฟรี ความสามารถในการ
ชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา มีศูนยใหบริการ
ขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.99) และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน 
โทรทัศน วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.58) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ บริการตรวจสุขภาพฟรี 

เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร 
(คาเฉล่ีย 4.98) และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ เปน
ตน (คาเฉล่ีย 4.46) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ บริการตรวจ
สุขภาพฟรี เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือ
พนักงานธนาคาร (คาเฉลี่ย 4.98) และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
และส่ือส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.51) 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉล่ีย 4.99) 
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รองลงมา ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.95) และตัวแทนสามารถให
คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.67) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา ตัวแทนสามารถให
ขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.92) และตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการ
แกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.48) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉลี่ย 5.00) รองลงมา ตัวแทน
สามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.96) และตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.62) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ   ผูตอบแบบสอบถามอายุ  50-55 ป  ใหระดับ
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถาม
ความตองการท่ีแทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต ข้ันตอนการเรียกรอง
คาเสียหาย ไมยุงยาก เทากัน (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา ข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน 
(คาเฉล่ีย 4.71) และความรวดเร็วในการรับคาสินไหมทดแทนหรือรับผลตอบแทน (คาเฉล่ีย 4.58)  

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา มีพนักงาน 
หรือตัวแทนสอบถามความตองการท่ีแทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต 
(คาเฉล่ีย 4.92) และข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน (คาเฉล่ีย 4.71) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.96) รองลงมา มี
พนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการที่แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกัน
ชีวิต (คาเฉล่ีย 4.93) และข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน (คาเฉล่ีย 4.70) 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ    ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50-55 ป ใหระดับ
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.93) 
รองลงมา ความชัดเจนของปายประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.63) และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร (คาเฉล่ีย 4.47) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 56-60 ป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา ความชัดเจนของปายประกาศ หรือ 



 127

ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.65) และความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร 
(คาเฉล่ีย 4.40) 

ผูตอบแบบสอบถามอายุ 61 ปข้ึนไป ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.87) รองลงมา ความชัดเจนของปายประกาศ 
หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉลี่ย 4.64) และความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/ภายนอก
อาคาร (คาเฉล่ีย 4.42) 
 
ตารางที่ 97  แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ลําดับแรก  จําแนกตาม อายุ  
 

ปจจัย 50-55  ป 56-60  ป 61 ปขึ้นไป 
ดานผลิตภัณฑ เง่ือนไขการทําประกันมี

ความนาสนใจ เชน ไม
ตองตรวจสุขภาพ หรือ 
อายุเทาไหรก็ทําได เปน
ตน (คาเฉล่ีย 4.89) 

เง่ือนไขการทําประกันมี
ความนาสนใจ เชน ไม
ตองตรวจสุขภาพ หรือ 
อายุเทาไหรก็ทําได เปน
ตน (คาเฉล่ีย 4.83) 

เง่ือนไขการทําประกันมี
ความนาสนใจ เชน ไม
ตองตรวจสุขภาพ หรือ 
อายุเทาไหรก็ทําได เปน
ตน (คาเฉล่ีย 4.93) 

ดานราคา ผลตอบแทนที่ไดรับมี
ความคุมคา (คาเฉล่ีย 
4.87) 

ผลตอบแทนที่ไดรับมี
ความคุมคา (คาเฉล่ีย 
4.85) 

ผลตอบแทนที่ไดรับมี
ความคุมคา (คาเฉล่ีย 
4.78) 

ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการติดตอ 
(คาเฉล่ีย 4.86) 

ความสะดวกในการติดตอ 
(คาเฉล่ีย 4.85) 

ความสะดวกในการ
ติดตอ (คาเฉล่ีย 4.82) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

บริการตรวจสุขภาพฟรี 
ความสามารถในการ
ชักชวนของพนักงานขาย
หรือพนักงานธนาคาร 
เทากัน (คาเฉล่ีย 5.00) 

มีศูนยใหบริการขอมูล 
(Call Center) ไวคอย
ใหบริการ บริการตรวจ
สุขภาพฟรี เทากัน 
(คาเฉล่ีย 5.00) 

มีศูนยใหบริการขอมูล 
(Call Center) ไวคอย
ใหบริการ บริการตรวจ
สุขภาพฟรี เทากัน 
(คาเฉล่ีย 5.00) 

ดานบุคลากร ตัวแทนมีบริการหลังการ
ขายที่ดี (คาเฉล่ีย 4.99) 

ตัวแทนมีบริการหลังการ
ขายที่ดี (คาเฉล่ีย 5.00) 

ตัวแทนมีบริการหลัง
การขายที่ดี (คาเฉล่ีย 
5.00) 
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ตารางที่ 97 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  ลําดับแรก จําแนกตามอายุ  
 

ปจจัย 50-55  ป 56-60  ป 61 ปขึ้นไป 
ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

มีพนักงาน หรือตัวแทน
สอบถามความตองการท่ี
แทจริงของลูกคากอน
เสนอรูปแบบของการ
ประกันชีวิต ขั้นตอนการ
เรียกรองคาเสียหาย ไม
ยุงยาก เทากัน (คาเฉล่ีย 
4.96) 

ขั้นตอนการเรียกรอง
คาเสียหาย ไมยุงยาก 
(คาเฉล่ีย 4.96) 

ขั้นตอนการเรียกรอง
คาเสียหาย ไมยุงยาก 
(คาเฉล่ีย 4.96) 

ดานสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ 

มีบัตรประกัน  
(คาเฉล่ีย 4.93) 

มีบัตรประกัน  
(คาเฉล่ีย 5.00) 

มีบัตรประกัน  
(คาเฉล่ีย 4.87) 

 

5.3  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ให
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมี
ความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.84) รองลงมา 
สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 
4.73) และ มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 4.66) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 30, 001บาทข้ึนไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตอง
ตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน (คาเฉล่ีย 4.89) รองลงมา สัญญาเพ่ิมเติมท่ีให
ผลประโยชนกับผูเอาประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน (คาเฉล่ีย 4.73) และ มีการ
คุมครองกรณีเสียชีวิต (คาเฉล่ีย 4.56) 

ปจจัยดานราคา    ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ใหระดับ
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา 
(คาเฉล่ีย 4.86) รองลงมา อัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง 
(คาเฉล่ีย 4.46) และอัตราผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.31) 
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ผูตอบแบบสอบถามทีมีรายไดตอเดือน 30, 001บาทข้ึนไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา (คาเฉล่ีย 4.82) 
รองลงมา อัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุมครอง (คาเฉล่ีย 4.44) และ
อัตราผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.27) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน ไมเกิน 30,000 บาท 
ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ 
(คาเฉล่ีย 4.85) รองลงมา เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.66) 
และชองทางการติดตอตัวแทนประกันภัยสามารถทําไดงาย รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.43)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน  30, 001บาทขึ้นไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉลี่ย 4.84) รองลงมา 
เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย (คาเฉล่ีย 4.54 และชองทางการติดตอ
ตัวแทนประกันภัยสามารถทําไดงาย รวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.27) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบท่ีมีถามรายได ตอเดือนไมเกิน 30,000 
บาท ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีศูนยใหบริการ
ขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ บริการตรวจสุขภาพฟรี เทากัน (คาเฉลี่ย 5.00) รองลงมา 
ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงานธนาคาร (คาเฉล่ีย 4.99) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.46) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 30, 001บาทข้ึนไปใหระดับความสําคัญที่มีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ บริการตรวจสุขภาพฟรี (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา มี
ศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขาย
หรือพนักงานธนาคาร เทากัน (คาเฉล่ีย 4.99) และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน 
โทรทัศน วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ เปนตน (คาเฉล่ีย 4.58) 

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได ตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ให
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขาย
ท่ีดี (คาเฉล่ีย 5.00) รองลงมา ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.93) และ
ตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.57) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 30, 001บาทข้ึนไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี (คาเฉล่ีย 4.99) 
รองลงมา ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.95) และตัวแทนสามารถให
คําแนะนํา คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.63) 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได ตอเดือนไมเกิน 
30,000 บาท ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการ
เรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.95) รองลงมา มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความ
ตองการท่ีแทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต (คาเฉล่ีย 4.93) และข้ันตอนในการ
ทําประกันไมยุงยาก ซับซอน (คาเฉล่ีย 4.80) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน  30, 001บาทขึ้นไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 
4.97) รองลงมา มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการท่ีแทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบ
ของการประกันชีวิต (คาเฉล่ีย 4.95) และข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน (คาเฉล่ีย 4.63) 

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนไมเกิน 
30,000 บาท ใหระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตร
ประกัน (คาเฉล่ีย 4.93) รองลงมา ความชัดเจนของปายประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 
4.66) และความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร (คาเฉล่ีย 4.42) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 30, 001บาทข้ึนไปใหระดับความสําคัญท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.94) รองลงมา ความชัดเจน
ของปายประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ (คาเฉล่ีย 4.62) และความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณ
ภายใน/ภายนอกอาคาร (คาเฉล่ีย 4.45) 
 
ตารางท่ี 98 แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ลําดับแรก  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัย ไมเกิน 30,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป 
ดานผลิตภัณฑ เ ง่ื อนไขการทํ าประ กันมีความ

นาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ 
หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน 
(คาเฉล่ีย 4.84) 

เ ง่ือนไขการทําประกันมีความ
น าสนใจ  เ ช น  ไม ต อ งตรวจ
สุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได 
เปนตน (คาเฉล่ีย 4.89) 

ดานราคา ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา 
(คาเฉล่ีย 4.86) 

ผลตอบแทนที่ไดรับมีความคุมคา 
(คาเฉล่ีย 4.82) 

ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการติดตอ (คาเฉล่ีย 
4.85) 

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ติ ด ต อ 
(คาเฉล่ีย 4.84) 
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ตารางที่ 98 (ตอ) แสดงสรุปขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ลําดับแรก  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 
 

ปจจัย ไมเกิน 30,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป 
ดานการสงเสริมการตลาด มี ศู น ย ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล  (Call 

Center) ไวคอยใหบริการ บริการ
ตรวจสุขภาพฟรี เทากัน (คาเฉล่ีย 
5.00) 

บริการตรวจสุขภาพฟรี (คาเฉลี่ย 
5.00) 

ดานบุคลากร ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี 
(คาเฉล่ีย 5.00) 

ตัวแทนมีบริการหลังการขายที่ดี 
(คาเฉล่ีย 4.99) 

ดานราคา ขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไม
ยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.95) 

ขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหาย 
ไมยุงยาก (คาเฉล่ีย 4.97) 

ดานการจัดจําหนาย มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.93) มีบัตรประกัน (คาเฉล่ีย 4.94) 

 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  

โดยใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการ
คนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค
เพื่อคนหาคําตอบ 7 ขอ มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายและเพศหญิง มีอายุ 50-

55 ป   สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ มี
รายไดตอเดือน  30,001 บาทข้ึนไป  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของฤทัยรัตน คําบุญศรี(2552) ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของอายุ  สถานภาพ 
อาชีพ  ระดับการศึกษา และรายได ท่ีพบวามีอายุระหวาง 26-35 ป สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท   และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิกานดา เสรีสมนึก (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการทําประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร   พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง   แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของอายุ สถานภาพ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีพบวาอายุระหวาง 25-34 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพเปนพนักงานบริษัท รายได 10,001-25,000 บาทตอเดือน  และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กิตติพงษ ปาลี (2550) ทีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทําประกันชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม  ท่ีพบวามีสถานภาพสมรส การศึกษา และมีอาชีพเปนเจาของธุรกิจสวนตัว  แตไม
สอดคลองกันในเร่ืองของอายุ  ระดับการศึกษา และ รายได  ท่ีพบวามีอายุระหวาง 36-45 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  และมีรายได 10,001-20,000 บาท 

 
2. ผูบริโภคซ้ืออะไร   

 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานบริษัท
หรือธนาคารคือ บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย) (AIA)  โดย
จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีปจจุบัน 2 กรมธรรม    โดยคาเบ้ียประกันชีวิตตอป 10,001 – 15,000 
บาท    สอดคลองกับผลการศึกษาของกานดา เสรีสมนึก (2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการทําประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร พบวา
บริษัทประกันชีวิตท่ีใชบริการคือ เอ.ไอ.เอ  คาเบ้ียประกันชีวิตตอป คือ 10,001-25,000 บาท   

 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต  

คือ เพื่อเปนหลักประกันใหกับครอบครัว   รองลงมา เพื่อสิทธิการรักษาพยาบาล  ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ กิตติพงษ ปาลี (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกทําประกันชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม  พบวาเหตุผลหลักท่ีเลือกทําประกันชีวิต คือ ตองการสรางหลักประกัน
ท่ีม่ันคงแกครอบครัว  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของฤทัยรัตน คําบุญศรี(2552) ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คือสิทธิประโยชนท่ีไดรับ และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของกานดา เสรีสมนึก (2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอการทําประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีพบวาเหตุผลท่ีซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิต คือ ตองการลดหยอนภาษีเงินได   
 

4. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด   
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ การใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม คือ มากกวา 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน รองลงมา 15 วัน – 1 เดือน ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของฤทัยรัตน คําบุญศรี(2552) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
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ของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือ
ประกันหลังการรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการประกันชีวิตมากกวา 2 เดือน 

  
5. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรมประกันชีวิตคือ พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชีวิต รองลงมาคือ ตัวเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของกานดา เสรีสมนึก (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการทําประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีพบวาผูท่ีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตคือตัวเอง 

 
6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานบริษัท

หรือธนาคารคือ บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย) (AIA) 
รองลงมาคือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกานดา เสรีสมนึก 
(2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการทําประกันชีวิตของ
พนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีพบวา สวนใหญบริษัทประกันชีวิตท่ีใชบริการคือ เอ.ไอ.เอ 

 

 7.  ผูบริโภคซ้ืออยางไร  
       จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามแหลงขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ประกันชีวิตคือ พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชีวิต     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของฤทัยรัตน 
คําบุญศรี(2552) ท่ีศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด 
(มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีผูแนะนําใหซ้ือประกันชีวิตคือพนักงานธนาคาร 

สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผล
การตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีคาเฉล่ียในระดับ        
มากท่ีสุดลําดับแรกคือปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ         
วิกานดา เสรีสมนึก (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการทํา
ประกันชีวิตของพนักงานในอําเภอเมืองสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากลําดับแรกคือ ดานบุคคล 
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ขอคนพบ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  มี
ขอคนพบดังนี ้  

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกรมธรรมประกันชีวิต รอยละ 100.0  และสวนใหญ
การเคยซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  ถึงรอยละ 84.5 มีเพียงรอยละ 15.5 ท่ีไมเคยซ้ือเอง  (ลูกซ้ือให) 

2.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตผานบริษัทหรือธนาคารคือ 
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย) (AIA)  รองลงมาบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  โดยผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากท่ีสุดคือ 
พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชีวิต  

3. พบวาเหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต ของผูตอบแบบสอบถามคือ เพื่อเปน
หลักประกันใหกับครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยพบวาเปนประโยชนดาน
การลงทุนการทําประกันชีวิตเปรียบเสมือนเปนการลงทุนซ้ือหลักทรัพยชนิดหนึ่ง ไมใชเหตุผลหลัก
ในการทําประกันชีวิต 
  4. พบวาผูตอบแบบสอบถามมีเพียงรอยละ 39.6 เทานั้น ท่ีจะซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
เพิ่มในอนาคตขางหนา โดย รอยละ 40.2 ท่ีอาจจะไมซ้ือ  และรอยละ 14.2 ท่ีไมซ้ือแนนอน 
  5.  การแนะนําเพื่อนๆ หรือคนรูจักซ้ือประกันชีวิตในอนาคต  รอยละ 80.5 จะแนะนํา
แนนอน  มีเพียงรอยละ 19.5 ท่ียังไมแนใจ 
  6. พบวา การใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม  เพศชายใชเวลามากกวา 1 เดือน แต
ไมเกิน 2 เดือน  สวนเพศหญิงใชเวลา 15 วัน – 1 เดือน  โดยระยะเวลาในการชําระเบ้ียประกันชีวิต 
 เพศชาย 15 – 21 ป สวนเพศหญิง 8 - 14 ป 

7. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ  
เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน 
และสัญญาเพิ่มเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน และ
มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต 

8. ปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ  
ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา  

9. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม 

มากท่ีสุดคือความสะดวกในการติดตอ และเบอรโทรศัพท ติดตอสอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย 
10. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมาก 
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ท่ีสุดคือ บริการตรวจสุขภาพฟรี มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ และ 
ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนกังานธนาคาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยแุละส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  

11. ปจจัยดานบุคลากร มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 
ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี  ตวัแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน ตัวแทนสามารถ
ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  
 12. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุดคือ ข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการท่ี
แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของการประกันชีวิต  ข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน 
ความรวดเร็วในการรับคาสินไหมทดแทนหรือ รับผลตอบแทน 
 13. ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุดคือ ความชัดเจนของปายประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ 
   

ตารางท่ี 99  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 10 ลําดับแรก 
ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย ระดับท่ีมีผล 

1 บริการตรวจสุขภาพฟรี การสงเสริมการตลาด 5.00 มากที่สุด 

2 
มีศูนยใหบริการขอมูล (Call Center) ไวคอย
ใหบริการ การสงเสริมการตลาด 

4.99 
มากที่สุด 

2 ตัวแทนมีบริการหลังการขายท่ีดี บุคลากร 4.99 มากที่สุด 

2 
ความสามารถในการชักชวนของพนักงาน
ขายหรือพนักงานธนาคาร การสงเสริมการตลาด 

4.99 
มากที่สุด 

3 ขั้นตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไมยุงยาก กระบวนการ 4.96 มากที่สุด 

4 
ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยาง
ชัดเจน บุคลากร 

4.94 
มากที่สุด 

4 

มีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความ
ตองการที่แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบ
ของการประกันชีวิต กระบวนการ 

4.94 

มากที่สุด 

5 มีบัตรประกัน กายภาพ 4.93 มากที่สุด 

6 

เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน 
ไมตองตรวจสุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได 
เปนตน ผลิตภัณฑ 

4.89 

มากที่สุด 
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 ตารางท่ี 99  (ตอ) แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย 10 ลําดับแรก 
ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย ระดับท่ีมีผล 

7 ความสะดวกในการติดตอ สถานท่ี 4.85 มากที่สุด 

8 ผลตอบแทนที่ไดรับมีความคุมคา ราคา 4.84 มากที่สุด 

9 

สัญญาเพิ่มเติมที่ใหผลประโยชนกับผูเอา
ประกัน อาทิ เชน สวัสดิการรักษาพยาบาล 
เปนตน 

ผลิตภัณฑ 4.73 มากที่สุด 

10 ขั้นตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน กระบวนการ 4.70 มากที่สุด 
 
 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูสูงวัยในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันชีวิต  มี
ขอเสนอแนะดังนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดไดแก  เง่ือนไขการทําประกันมีความนาสนใจ เชน ไมตองตรวจ
สุขภาพ หรือ อายุเทาไหรก็ทําได เปนตน  สัญญาเพ่ิมเติมท่ีใหผลประโยชนกับผูเอาประกัน อาทิ เชน 
สวัสดิการรักษาพยาบาล เปนตน มีการคุมครองกรณีเสียชีวิต  ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรให
ความสําคัญกับเง่ือนไขการทําประกันท่ีนาสนใจ  ควรเพ่ิมผลประโยชนตามกรมธรรมใหสูงข้ึน 
เนื่องจากทําการประกันชีวิต เปนการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงผูทําประกันชีวิตตองการผลตอบแทน 
ซ่ึงเปนผลตอบแทนในอนาคต 10 ป 20 ป หรือมากกวา ซ่ึงผูทําประกันไมไดคํานวณมูลคาปจจุบัน
ของเงินท่ีจะไดรับผลประโยชนตามกรมธรรมเม่ือส้ินสุดสัญญา มากกวาคาเบ้ียประกันท่ีจายไป แตถา
คํานวณกลับเปนมูลคาปจจุบัน จะไดรับนอยกวาท่ีจายไป 

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดไดแก ผลตอบแทนท่ีไดรับมีความคุมคา  ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรให
ความสําคัญกับผลตอบแทนท่ีลูกคาจะไดรับท้ังอัตราคาเบ้ียประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและ
ความคุมครอง อัตราผลตอบแทน (กําไรสวนตาง) และการใหสวนลดคาเบ้ียประกัน  เง่ือนไขการ
ชําระเบ้ียประกันสามารถแบงจายเปนรายเดือน รายสามเดือน หรือ รายปได  และใหลูกคาสามารถ
เลือก การชําระคาเบ้ียประกันใหเลือกหลากหลายวิธี เชน การชําระคาเบ้ียโดยหักบัญชี  หักบัญชีบัตร
เครดิต เปนตน 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดไดแก  ความสะดวกในการติดตอ และเบอรโทรศัพท ติดตอ
สอบถาม สามารถโทรติดตอไดงาย   ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญในเร่ืองของความ
สะดวกในการติดตอระหวางบริษัทกับลูกคา โดยเฉพาะเบอรโทรศัพทท่ีใหลูกคาสามารถติดตอ
สอบถามขอมูลไดตลอดเวลาและโทรติดตอไดงายไมเสียเวลา   ท้ังชองทางการติดตอตัวแทน
ประกันภัยสามารถทําไดงาย รวดเร็ว   ชองทางการชําระคาเบ้ียประกันสามารถเขาถึงไดงาย   และควร
ใชชองทางการจัดจําหนายหลายชองทางเพื่อการจูงใจลูกคา เชน การเสนอขายทางโทรศัพท การเสนอ
ขายทางไปรษณีย เปนตน มีการสรางเครือขายตัวแทนเพื่อการใหบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง เพ่ือให
ลูกคาสามารถหาซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตจากสถาบันการเงินตางๆ  สามารถหาซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตไดสะดวกเนื่องจากมีจํานวนสาขาหรือตัวแทนจําหนายหลายแหงในจังหวัด   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดไดแก  บริการตรวจสุขภาพฟรี  มีศูนยใหบริการ
ขอมูล (Call Center) ไวคอยใหบริการ ความสามารถในการชักชวนของพนักงานขายหรือพนักงาน
ธนาคาร และการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ เปนตน 
ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญกับเง่ือนไขการสงเสริมการตลาดตามท่ีไดสัญญาไวกับ
ลูกคา  และควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ของการสงเสริมการขายผาน
พนักงานในการใหคําแนะนํา   และควรมีการจัดรายการพิเศษ ในโอกาสตางๆ เชน งานมหกรรม
การเงิน วันข้ึนปใหม  เปนตน และการมอบของกํานัล หรือ ของสมนาคุณเม่ือตัดสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิต ใหแกลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 

ปจจัยดานบุคลากร  เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาเกือบทุกปจจัยยอยใน
ระดับมากท่ีสุด  ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรทุกเร่ือง   
โดยเฉพาะในเร่ืองของตัวแทนมีบริการหลังการขายที่ดี ตัวแทนสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยาง
ชัดเจน ตัวแทนสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา ในการแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว   ตัวแทนมี
ความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ และมีความเปนอันเอง  ตัวแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
นาเช่ือถือ  สามารถติดตอตัวแทนไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ  สามารถติดตอตัวแทนประกันไดตลอด 
24 ชม  และตัวแทนใหบริการดวยความเปนมิตร และประทับใจ  

ปจจัยดานกระบวนการ  ปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาเกือบทุกปจจัยยอย
ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญกับข้ันตอนการเรียกรองคาเสียหาย ไม
ยุงยาก  การมีพนักงาน หรือตัวแทนสอบถามความตองการที่แทจริงของลูกคากอนเสนอรูปแบบของ
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การประกันชีวิต  ข้ันตอนในการทําประกันไมยุงยาก ซับซอน ความรวดเร็วในการรับคาสินไหม
ทดแทนหรือ รับผลตอบแทน และข้ันตอนการสงมอบกรมธรรมสะดวกรวดเร็ว  

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดคือ  มีบัตรประกัน และความชัดเจนของปาย
ประกาศ หรือ ปายแนะนําบริการ  ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญกับบัตรประกันและ
ความชัดเจนของปายประกาศปายแนะนํา ตลอดจน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณภายใน/
ภายนอกอาคาร ภาพลักษณความนาเช่ือถือ ของบริษัทประกันชีวิต หรือธนาคารฯ  ความทันสมัย/ 
ความพรอมเพียงของอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ผลการดําเนินงานทีผานมาของบริษัทประกันชีวิต 
หรือธนาคารฯ ความม่ันคงของสถานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต หรือธนาคาร  

 
จากผลการศึกษาและขอคนพบท่ีผูศึกษาอธิบายไวขางตน ผูศึกษามีเสนอแนะแนวทาง

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภณัฑใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผู
สูงวัยดงันี ้

การศึกษานีว้ิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงวัย  7 
กลุมยอยไดแก  

1.  กลุมผูสูงอายุเพศชาย  
    กลุมผูสูงอายุเพศชายสวนมากใหความสาํคัญกับ กรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย  ดังนัน้  บริษัทควรใหความสําคัญกับเง่ือนไขในการทําประกันท่ีนาสนใจโดยเพิ่มผลประโยชน
ตามกรมธรรมใหสูงข้ึน เชน  เพิ่มความคุมครองเกี่ยวกับโรครายตางๆ ใหมากข้ึน ครอบคลุมทุกโรค  

2. กลุมผูสูงอายุเพศหญิง  
     กลุมผูสูงอายุเพศหญิง  ใหความสําคัญเร่ืองวิธีการชําระเบ้ียประกัน ดังนั้นบริษัทควร

ใหความสําคัญในเร่ืองวิธีการชําระเบ้ียประกัน  ความหลากหลายของชองทางการชําระเบ้ีย เชน ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ไมมีคาธรรมเนียมในการชําระเบ้ียประกัน เปนตน 

3. กลุมผูสูงวัย 50 -55 ป (ยังทํางานอยู) 
     เนื่องจากกลุมนี้ มีเหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต คือ เพื่อเปนหลักประกนัใหกบั

ครอบครัว ดังนั้นบริษัทควรเพ่ิมเติมผลประโยชนตามกรมธรรมใหสูงข้ึน เชน หากผูขอเอาประกันซ้ือ
กรมธรรมของตัวเอง  เพิ่มความคุมครองใหกับสมาชิกในครอบครัวดวย   

4. ผูสูงอายุชวงวัย 56 – 60 ป (ยังทํางานอยู) 
    เนื่องจากกลุมนี้มีพฤติกรรมการซ้ือ สวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับพนักงาน

ธนาคาร/ตัวแทนประกันชีวติ และเปนผูท่ีสามารถตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวติดวยตัวเอง  
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ดังนั้น พนักงานธนาคาร/ ตัวแทนประกันชีวิต ตองเปนผูท่ีมีความรู ใหขอมูลตางๆไดอยางถูกตอง 
สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาตลอดจนชวยแกปญหาของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  

5. ผูสูงอายุชวงวัย 61 ปขึ้นไป (ปลดเกษียณแลว) 
    เนื่องจากกลุมนี้มีพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับพนักงานธนาคาร/

ตัวแทนประกันชีวิต อีกท้ังยงัเปนผูท่ีสามารถตัดสินใจซ้ือกรมธรรมชีวิตดวยตัวเอง ดงันั้นพนกังาน
ธนาคาร/ตัวแทนประกันชีวติ ตองใหความสําคัญกับการบริการหลังการขายท่ีดี  สามารถใหขอมูล
ผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน  แนะนําผลิตภณัฑท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูขอเอาประกันอยาง
แทจริง  

6.  ผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเกิน 30,000 บาท/เดือน 
    เนื่องจากกลุมนี้ สวนใหญรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตจากพนักงาน

ธนาคาร/ตัวแทนประกันชีวติ  ดังนั้นพนักงานดังกลาวตองเปนผูมีความรูความสามารถใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับผลิตภณัฑตางๆใหตรงกับความตองการของผูขอเอาประกัน และ ใหขอมูลขาวสารตางๆ 
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

7.  ผูสูงอายุท่ีมีรายไดเกิน 30,001 บาท/เดือน 
     เนื่องจากกลุมนี้มีเหตุผลหลักในการทําประกันชีวิต คือ เพื่อเปนหลักประกันใหกับ
ครอบครัว ดังนั้นบริษัทควรใหความสําคัญกับเง่ือนไขในการทําประกนัท่ีนาสนใจ มีอัตรา
ผลตอบแทน (กําไรสวนตาง)  อยูในเกณฑท่ีนาสนใจ และใหผลตอบแทนท่ีมีความคุมคา  
 
 

 


