
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

  
การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันสุขภาพ

สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะสําหรับผูนําผลการศึกษานี้ไปใช และ
สําหรับผูท่ีจะทําการศึกษาเพิ่มเติม ตามลําดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท  
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน
สุขภาพ โดยใชแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) ไดขอมูล
ดังแสดงในตารางท่ี 72 
 
ตารางที่ 72 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน
สุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมายสวนใหญ คือ  ผูหญิงวัย
ทํางาน มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดตอ
เดือน 10,000-20,000 บาท 
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ตารางท่ี 72 (ตอ) แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อ
ประกันสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 

1.ผูบริโภคสวนใหญซ้ือกรมธรรมประกันสุขภาพ
จากบริษัท AIA  
2.รูปแบบของกรมธรรมประกันสุขภาพเปนแบบ
ซ้ือพวงประกันชีวิต 
3.คา เ บ้ียประกันสุขภาพตอประหวาง  10,001-
15,000 บาท 
4.จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 
300,000 บาท 
5.ความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหาร
และการพยาบาล) ระหวาง 1,000-2,000 บาท 
6.ถือครองกรมธรรมประกันสุขภาพแบบผูปวยใน
อยางเดียว (Inpatient Only) 
7.ซ้ือความคุมครองชดเชยรายได กรณีท่ีตองนอน
โรงพยาบาลไวดวย 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 

เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกัน
สุขภาพเพราะเห็นความสําคัญของการประกัน
สุขภาพ รองลงมาคือ มีประกันสังคมแตไมเพียงพอ  

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือดวยตัวเอง (หาขอมูลดวย
ตัวเอง) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตวัแทน
ประกันสุขภาพ 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

ซ้ือพรอมประกันชีวิต  

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 
 

ผูบริโภคนิยมซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทน
ประกันสุขภาพ รองลงมาคือผานสํานักงานบริษัท
ประกันชีวิต/บริษัทประกันสุขภาพ 
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ตารางที่ 72 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน
สุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม 
7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer buy?) 
 
 
 
 

1. แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ
ประกันสุขภาพคือตัวแทนประกันชีวิต/ตวัแทน
ประกันสุขภาพ 
2. นิยมชําระคาเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายป โดย
ชําระเปนเงินสดดวยตนเอง 
3. ผูบริโภคสวนใหญเคยมีประสบการณการเบิกคา
สินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกัน
สุขภาพ และสวนใหญมีระดบัความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมาก โดยสวนใหญใหเหตุผลวา
สามารถเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) ไดจริง 
รวดเร็ว โดยไมตองสํารองเงินจายกอน 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพ

ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ผลประโยชนท่ีไดรับจาก
กรมธรรม 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ คาเบ้ียประกันเหมาะสมกับความ
คุมครองท่ีไดรับ  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ สามารถ
ติดตอกับตัวแทน/บริษัทประกันไดสะดวก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ มีเว็บไซตเพื่อให
ขอมูลแกลูกคา 
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ปจจัยดานบุคลากรบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ตัวแทนมีความนาเช่ือถือ 
สามารถไววางใจได 

ปจจัยดานกระบวนการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ มีระบบการ
ใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีระบบขอมูลลูกคาท่ีถูกตองครบถวน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดีเสมอมา 

เม่ือนําคาเฉล่ียของปจจัยยอยท้ังหมดท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม มาเรียงลําดับจากมากไปหานอย จะไดขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 73 
 
ตารางที่ 73 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยยอยท้ังหมดที่มีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม จากปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย แปลผล 

1 มีระบบการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว กระบวนการบริการ 4.66 มากที่สุด 

2 มีระบบขอมูลลูกคาที่ถูกตอง ครบถวน กระบวนการบริการ 4.66 มากที่สุด 

3 มีการติดตามงาน หรือแจงความคืบหนาเมื่อ
ลูกคามีการเรียกรองคาสินไหม 

กระบวนการบริการ 4.62 มากที่สุด 

4 ผลประโยชนที่ไดรับจากกรมธรรม ผลิตภัณฑ 4.60 มากที่สุด 

5 ตัวแทนมีความนาเช่ือถือ สามารถไววางใจ
ได 

บุคลากรบริการ 4.54 มากที่สุด 

6 พนักงานบริษัทมีความรอบรูในงาน และ
สามารถใหขอมูลที่ถูกตองครบถวน 

บุคลากรบริการ 4.53 มากที่สุด 

7 ช่ือเสียงของบริษัทประกัน ผลิตภัณฑ 4.52 มากที่สุด 

8 สามารถติดตอกับตัวแทน/บริษัทประกันได
สะดวก 

ชองทางการจัดจําหนาย 4.49 มาก 

9 เง่ือนไขการจายผลประโยชนจากกรมธรรม ผลิตภัณฑ 4.43 มาก 

10 คาเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุมครองที่
ไดรับ 

ราคา 4.38 มาก 
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ตารางที่ 73 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียของปจจัยยอยท้ังหมดท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จากปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 
 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย แปลผล 

11 พนักงานบริษัทมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

บุคลากรบริการ 4.35 มาก 

12 บริษัทมีสาขาจํานวนมาก ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

ชองทางการจัดจําหนาย 4.31 มาก 

13 พนักงานบริษัทมีความสุภาพออนนอม บุคลากรบริการ 4.30 มาก 

14 ระยะเวลาความคุมครองของกรมธรรม ผลิตภัณฑ 4.25 มาก 

15 สามารถชําระเบี้ยประกันไดหลายชองทาง ชองทางการจัดจําหนาย 4.22 มาก 

16 กรมธรรมมีหลากหลายรูปแบบใหเลือก ผลิตภัณฑ 4.20 มาก 

17 มีความสนิทสนม/คุนเคยกับตัวแทนเปน
อยางดี 

บุคลากรบริการ 4.20 มาก 

18 บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีเสมอมา สภาพแวดลอมการบริการ 4.18 มาก 

19 เปนบริษัทขนาดใหญ มีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

สภาพแวดลอมการบริการ 3.96 มาก 

20 เง่ือนไขในการชําระคาเบี้ยประกัน (ราย
เดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน, รายป) 

ราคา 3.85 มาก 

21 บริษัทมีเวปไซตเพ่ือใหขอมูลแกลูกคา การสงเสริมการตลาด 3.76 มาก 

22 มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
หนังสือพิมพ วิทยุ ฯลฯ อยางสมํ่าเสมอ 

การสงเสริมการตลาด 3.74 มาก 

23 คาเบี้ยประกันถูกที่สุด เมื่อเทียบกับบริษัท
อื่นๆ 

ราคา 3.57 มาก 

24 ผูบริหารของบริษัทเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง สภาพแวดลอมการบริการ 3.49 ปานกลาง 

25 มีสวนลด/ของที่ระลึก/ของแถมเม่ือซื้อ
กรมธรรม 

การสงเสริมการตลาด 3.15 ปานกลาง 
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สวนท่ี 4 พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันสุขภาพ 
จําแนกตามอายุ และรายไดตอเดือน  

พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันสุขภาพ จําแนกตาม
อายุ 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปสวนใหญถือครองกรมธรรม
ประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ อยุธยาอลิอันซ ซีพี แบบพวงประกันชีวิต มีคาเบ้ีย
ประกันสุขภาพตอประหวาง 5,000 – 10,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 
300,000 บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) ระหวาง 
2,001-3,000 บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และซ้ือความคุมครอง
ชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย  ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันสุขภาพคือเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ รองลงมาคือเพราะมีสวัสดิการ
ประกันสังคม แตไมเพียงพอ โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง แตเลือกซ้ือ
ผานตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันสุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงินสดดวยตนเอง 
สวนใหญไมเคยใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ แตผูท่ีเคยใช
บริการพึงพอใจตอการใหบริการดังกลาวในระดับเฉยๆ 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 31-40 ปสวนใหญถือครองกรมธรรม
ประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ เมืองไทยประกันชีวิต แบบพวงประกันชีวิต มีคาเบ้ีย
ประกันสุขภาพตอปมากกวา 20,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 300,000 
บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) ระหวาง 1,000-2,000 
บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และซ้ือความคุมครองชดเชยรายได
กรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพคือ
เพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ รองลงมาคือเพราะมีสวัสดิการประกันสังคม แตไม
เพียงพอ โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง แตเลือกซ้ือผานตัวแทนประกัน
ชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกัน
สุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระผานบัญชีธนาคาร สวนใหญเคย
ใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และพึงพอใจตอการใหบริการ
ดังกลาวในระดับพึงพอใจมาก 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปสวนใหญถือครองกรมธรรม
ประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ อยุธยาอลิอันซ ซีพี แบบพวงประกันชีวิต มีคาเบ้ีย
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ประกันสุขภาพตอประหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 
300,000 บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) ระหวาง 
1,000-2,000 บาทและ 2,001-3,000 บาทเทากัน ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient 
Only) และซ้ือความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผลสําคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพคือเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ 
รองลงมาคือเพราะเห็นคนรูจักเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ แลวมีภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลสูง โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง แตเลือกซ้ือผานตัวแทน
ประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทน
ประกันสุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงินสดดวยตนเอง สวน
ใหญไมเคยใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ แตผูท่ีเคยใชบริการ
พึงพอใจตอการใหบริการดังกลาวในระดับพึงพอใจมาก 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 50 ปขึ้นไปสวนใหญถือครอง
กรมธรรมประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ ไทยประกันชีวิต แบบพวงประกันชีวิต มีคา
เบ้ียประกันสุขภาพตอปมากกวา 20,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 300,000 
บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) ระหวาง 1,000-2,000 
บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และซ้ือความคุมครองชดเชยรายได
กรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพคือ
เพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ รองลงมาคือไมมีสวัสดิการใดๆเลย โดยผูมีอิทธิพล
มากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือบุคคลในครอบครัว/ญาติพี่นอง เลือกซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ 
เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงินสดดวยตนเอง สวนใหญเคยใชบริการ
เบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และพึงพอใจตอการใหบริการดังกลาว
ในระดับพึงพอใจมาก 

โดยนําขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามอายุ จะไดขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 74 
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ตารางท่ี 74 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมผูบริโภค 
อายุ 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ปขึ้นไป 
นิยมซื้อกรมธรรมประกัน
สุขภาพกับบริษัทใด 

AIA 
(รอยละ 54.17) 

AIA 
(รอยละ 57.89) 

AIA 
(รอยละ 79.49) 

AIA 
(รอยละ 50.00) 

รูปแบบของกรมธรรมประกัน
สุขภาพ 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 72.90) 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 84.20) 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 89.70) 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 71.40) 

คาเบี้ยประกันสุขภาพตอป 5,000–10,000  
(รอยละ 37.50) 

มากกวา 20,000 
(รอยละ 28.10) 

10,001-15,000 
(รอยละ 46.20) 

มากกวา 20,000 
(รอยละ 32.10) 

จํานวนทุนประกันสุขภาพ 100,000–300,000  
(รอยละ 52.10) 

100,000–300,000  
(รอยละ 43.90) 

100,000–300,000  
(รอยละ 41.00) 

100,000–300,000  
(รอยละ 55.40) 

ความคุมครองในสวนของคา
หอง (รวมคาอาหารและการ
พยาบาล) 

2,001-3,000 บาท 
(รอยละ 35.40) 

1,000-2,000 บาท 
(รอยละ 61.40) 

1,000-2,000 และ 
2,001-3,000 บาท 
(รอยละ 35.90 เทากัน) 

1,000-2,000 บาท 
(รอยละ 46.40) 

แบบความคุมครอง ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 72.90) 

ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 77.20) 

ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 84.60) 

ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 71.40) 

ความคุมครองชดเชยรายได 
กรณีตองนอนโรงพยาบาล 

ซื้อ 
(รอยละ 60.40) 

ซื้อ 
(รอยละ 71.90) 

ซื้อ 
(รอยละ 87.20) 

ซื้อ 
(รอยละ 64.30) 

เหตุผลสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อ 

เห็นความสําคัญ
ของการประกัน
สุขภาพ 
(รอยละ 43.80) 

เห็นความสําคัญ
ของการประกัน
สุขภาพ 
(รอยละ 42.10) 

เห็นความสําคัญ
ของการประกัน
สุขภาพ 
(รอยละ 46.20) 

เห็นความสําคัญ
ของการประกัน
สุขภาพ 
(รอยละ 36.50) 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ตนเอง 
(รอยละ 29.20) 

ตนเอง 
(รอยละ 41.10) 

ตนเอง 
(รอยละ 56.40) 

บุคคลในครอบครัว
ญาติพี่นอง 
(รอยละ 33.90) 

ชองทางที่ซื้อ ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 79.20) 

ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 91.20) 

ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 64.10) 

ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 85.70) 

แหลงขอมูลที่สําคัญที่สุด ตัวแทน 
(รอยละ 62.50) 

ตัวแทน 
(รอยละ 71.90) 

ตัวแทน 
(รอยละ 74.40) 

ตัวแทน 
(รอยละ 80.40) 

ลักษณะการชําระคาเบี้ย รายป 
(รอยละ 56.30) 

รายป 
(รอยละ 64.90) 

รายป 
(รอยละ 64.10) 

รายป 
(รอยละ 67.90) 
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ตารางท่ี 74 (ตอ) แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมผูบริโภค 
อายุ 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ปขึ้นไป 
วิธีการชําระคาเบี้ย เงินสดดวยตนเอง 

(รอยละ 43.80) 
ผานบัญชีธนาคาร 
(รอยละ 40.40) 

เงินสดดวยตนเอง 
(รอยละ 53.80) 

เงินสดดวยตนเอง 
(รอยละ 51.80) 

ประสบการณในการใชบริการ
เบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) 

ไมเคย 
(รอยละ 54.20) 

เคย 
(รอยละ 63.20) 

ไมเคย 
(รอยละ 53.80) 

เคย 
(รอยละ 69.20) 

ระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการเบิกคาสินไหม
ทดแทน (Claim) 

เฉยๆ 
(รอยละ 68.20) 

พอใจมาก 
(รอยละ 55.60) 

พอใจมาก 
(รอยละ 61.10) 

พอใจมาก 
(รอยละ 69.20) 

 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกันสุขภาพ จําแนกตาม
รายไดตอเดือน  

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท
สวนใหญถือครองกรมธรรมประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ อยุธยาอลิอันซ ซีพี แบบ
พวงประกันชีวิต มีคาเบ้ียประกันสุขภาพตอป 10,001 – 15,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพ
ระหวาง 100,000 – 300,000 บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการ
พยาบาล) ไมเกิน 1,000 บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และซ้ือ
ความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพคือเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ รองลงมาคือมี
สวัสดิการประกันสังคม แตไมเพียงพอ โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตัวแทน
ประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ เลือกซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ 
แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ีย
ประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงินสดดวยตนเอง สวนใหญเคยใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน 
(Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และพึงพอใจตอการใหบริการดังกลาวในระดับพึงพอใจมาก 

จากการศึกษาพบวาผู ตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนระหวาง  20,001-
40,000 บาทสวนใหญถือครองกรมธรรมประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ ไทยประกัน
ชีวิต แบบพวงประกันชีวิต มีคาเบ้ียประกันสุขภาพตอปมากกวา 20,000 บาท จํานวนทุนประกัน
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สุขภาพระหวาง 100,000 – 300,000 บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคา
การพยาบาล) 1,000 – 2,000 บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และ
ซ้ือความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพคือเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ รองลงมาคือมี
สวัสดิการของรัฐ แตไมเพียงพอ โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง แตเลือก
ซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทนประกัน
ชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงินสดดวย
ตนเอง สวนใหญเคยใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และพึง
พอใจตอการใหบริการดังกลาวในระดับเฉยๆ 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 40,000 บาท
สวนใหญถือครองกรมธรรมประกันสุขภาพของบริษัท AIA รองลงมาคือ บูพาประกันสุขภาพ  
สวนใหญนิยมซ้ือแบบพวงประกันชีวิต มีคาเบ้ียประกันสุขภาพตอประหวาง 10,001 – 15,000 บาท 
จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 300,000 บาท มีความคุมครองในสวนของคาหอง 
(รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) 1,000 – 2,000 บาท ซ้ือความคุมครองแบบผูปวยในอยางเดียว 
(Inpatient Only) และซ้ือความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซึ่งเหตุผล
สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพคือเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ 
รองลงมาคือไมมีสวัสดิการใดๆเลย โดยผูมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อคือตนเอง แต
เลือกซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวแทน
ประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ เชนกัน นิยมชําระเบ้ียประกันสุขภาพแบบรายปและชําระเงิน
สดดวยตนเอง สวนใหญไมเคยใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ 
แตผูท่ีเคยใชบริการพึงพอใจตอการใหบริการดังกลาวในระดับพอใจมาก 

โดยนําขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามรายไดตอเดือน จะไดขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 75 
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ตารางท่ี 75 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

พฤติกรรมผูบริโภค 
รายไดตอเดือน 

ไมเกิน 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 
นิยมซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพกับ
บริษัทใด 

AIA 
(รอยละ 59.37) 

AIA 
(รอยละ 54.66) 

AIA 
(รอยละ 63.93) 

รูปแบบของกรมธรรมประกันสุขภาพ พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 89.10) 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 74.70) 

พวงประกันชีวิต 
(รอยละ 73.80) 

คาเบี้ยประกันสุขภาพตอป 10,001–15,000  
(รอยละ 35.90) 

มากกวา 20,000  
(รอยละ 33.30) 

10,001–15,000  
(รอยละ 29.50) 

จํานวนทุนประกันสุขภาพ 100,000–300,000  
(รอยละ 68.80) 

100,000–300,000  
(รอยละ 46.70) 

100,000–300,000  
(รอยละ 29.50) 

ความคุมครองในสวนของคาหอง (รวม
คาอาหารและการพยาบาล) 

ไมเกิน 1,000 บาท 
(รอยละ 37.50) 

1,000-2,000 บาท 
(รอยละ 52.00) 

1,000-2,000 บาท 
(รอยละ 42.60) 

แบบความคุมครอง ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 73.40) 

ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 82.70) 

ผูปวยในอยางเดียว 
(รอยละ 70.50) 

ความคุมครองชดเชยรายได กรณีตอง
นอนโรงพยาบาล 

ซื้อ 
(รอยละ 78.10) 

ซื้อ 
(รอยละ 68.00) 

ซื้อ 
(รอยละ 63.90) 

เหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ เห็นความสําคัญของ
การประกันสุขภาพ 
(รอยละ 50.00) 

เห็นความสําคัญของ
การประกันสุขภาพ 
(รอยละ 44.00) 

เห็นความสําคัญของ
การประกันสุขภาพ 
(รอยละ 31.10) 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ตัวแทน 
(รอยละ 31.30) 

ตนเอง 
(รอยละ 48.00) 

ตนเอง 
(รอยละ 31.10) 

ชองทางที่ซื้อ ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 93.80) 

ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 85.30) 

ซื้อผานตัวแทน 
(รอยละ 63.90) 

แหลงขอมูลที่สําคัญที่สุด ตัวแทน 
(รอยละ 85.90) 

ตัวแทน 
(รอยละ 66.70) 

ตัวแทน 
(รอยละ 65.60) 

ลักษณะการชําระคาเบี้ย รายป 
(รอยละ 40.60) 

รายป 
(รอยละ 73.30) 

รายป 
(รอยละ 75.40) 

วิธีการชําระคาเบี้ย เงินสดดวยตนเอง 
(รอยละ 51.60) 

เงินสดดวยตนเอง 
(รอยละ 42.70) 

เงินสดดวยตนเอง 
(รอยละ 44.30) 
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ตารางท่ี 75 (ตอ) แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ
ประกันสุขภาพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

พฤติกรรมผูบริโภค 
รายไดตอเดือน 

ไมเกิน 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 
ประสบการณในการใชบริการเบิกคา
สินไหมทดแทน (Claim) 

เคย 
(รอยละ 56.20) 

เคย 
(รอยละ 70.70) 

ไมเคย 
(รอยละ 57.40) 

ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
เบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) 

พอใจมาก 
(รอยละ 66.70) 

เฉยๆ 
(รอยละ 47.20) 

พอใจมาก 
(รอยละ 57.70) 

 
  

สวนท่ี 5 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพ
ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ และรายไดตอเดือน  

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ  

ขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพ
ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ จะไดขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 76 
 
ตารางท่ี 76 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกัน
สุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ 
 

ปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ 
อายุ 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ปขึ้นไป 
ดานผลิตภัณฑ ผลประโยชนที่

ไดรับจาก
กรมธรรม 
(คาเฉล่ีย 4.85) 

เง่ือนไขการจาย
ผลประโยชนจาก
กรมธรรม 
(คาเฉล่ีย 4.56) 

ผลประโยชนที่
ไดรับจาก
กรมธรรม 
(คาเฉล่ีย 4.59) 

ผลประโยชนที่
ไดรับจาก
กรมธรรม 
(คาเฉล่ีย 4.45) 

ดานราคา คาเบี้ยประกัน
เหมาะสมกับความ
คุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.69) 

คาเบี้ยประกัน
เหมาะสมกับความ
คุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.26) 

คาเบี้ยประกัน
เหมาะสมกับความ
คุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.05) 

คาเบี้ยประกัน
เหมาะสมกับความ
คุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.46) 
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ตารางท่ี 76 (ตอ) แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการซ้ือ
ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ 
 

ปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ 
อายุ 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 50 ปขึ้นไป 
ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถติดตอกับ

ตัวแทน/บริษัท
ประกันไดสะดวก 
(คาเฉล่ีย 4.44) 

สามารถติดตอกับ
ตัวแทน/บริษัท
ประกันไดสะดวก 
(คาเฉล่ีย 4.56) 

สามารถติดตอกับ
ตัวแทน/บริษัท
ประกันไดสะดวก 
(คาเฉล่ีย 4.33) 

สามารถติดตอกับ
ตัวแทน/บริษัท
ประกันไดสะดวก 
(คาเฉล่ีย 4.55) 

ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทมีเวปไซต
เพ่ือใหขอมูลแก
ลูกคา 
(คาเฉล่ีย 3.81) 

บริษัทมีเวปไซต
เพ่ือใหขอมูลแก
ลูกคา 
(คาเฉล่ีย 3.79) 

บริษัทมีเวปไซต
เพ่ือใหขอมูลแก
ลูกคา 
(คาเฉล่ีย 3.69) 

มีการโฆษณาผาน
สื่อตางๆ เชน 
โทรทัศน 
หนังสือพิมพ วิทยุ 
ฯลฯ อยาง
สม่ําเสมอ 
(คาเฉล่ีย 3.91) 

ดานบุคลากรบริการ พนักงานบริษัทมี
ความรอบรูใน
งาน และสามารถ
ใหขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน  
(คาเฉล่ีย 4.77) 

ตัวแทนมีความ
นาเช่ือถือสามารถ
ไววางใจได  
(คาเฉล่ีย 4.53) 

ตัวแทนมีความ
นาเช่ือถือสามารถ
ไววางใจได  
(คาเฉล่ีย 4.33) 

พนักงานบริษัทมี
ความรอบรูใน
งาน และสามารถ
ใหขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน  
(คาเฉล่ีย 4.54) 

ดานกระบวนการบริการ มีการติดตามงาน 
หรือแจงความ
คืบหนาเมื่อลูกคา
มีการเรียกรองคา
สินไหม  
(คาเฉล่ีย 4.81) 

มีระบบการ
ใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 4.67) 

มีระบบการ
ใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 4.59) 

มีระบบการ
ใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย 4.71) 

ดานสภาพแวดลอมการบริการ บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดี
เสมอมา  
(คาเฉล่ีย 3.90) 

บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดี
เสมอมา  
(คาเฉล่ีย 4.21) 

บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดี
เสมอมา  
(คาเฉล่ีย 4.23) 

บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดี
เสมอมา  
(คาเฉล่ีย 4.36) 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพ
ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน จะไดขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 77 
 

ตารางท่ี 77 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกัน
สุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ 
รายไดตอเดือน 

ไมเกิน 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 
ดานผลิตภัณฑ ผลประโยชนที่ไดรับจาก

กรมธรรม  
(คาเฉล่ีย 4.58) 

ผลประโยชนที่ไดรับจาก
กรมธรรม  
(คาเฉล่ีย 4.56) 

ช่ือเสียงของบริษัท
ประกัน  
(คาเฉล่ีย 4.80) 

ดานราคา คาเบี้ยประกันเหมาะสม
กับความคุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.17) 

คาเบี้ยประกันเหมาะสม
กับความคุมครองที่ไดรับ 
(คาเฉล่ีย 4.39) 

คาเบี้ยประกันเหมาะสม
กับความคุมครองที่ไดรับ  
(คาเฉล่ีย 4.59) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

บริษัทมีสาขาจํานวนมาก 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
(คาเฉล่ีย 4.39) 

สามารถติดตอกับตัวแทน/
บริษัทประกันไดสะดวก  
(คาเฉล่ีย 4.52) 

สามารถติดตอกับตัวแทน/
บริษัทประกันไดสะดวก  
(คาเฉล่ีย 4.57) 

ดานการสงเสริมการตลาด มีการโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ วิทยุ ฯลฯ 
อยางสมํ่าเสมอ  
(คาเฉล่ีย 3.81) 

บริษัทมีเวปไซตเพ่ือให
ขอมูลแกลูกคา  
(คาเฉล่ีย 3.67) 

บริษัทมีเวปไซตเพ่ือให
ขอมูลแกลูกคา  
(คาเฉล่ีย 4.02) 

ดานบุคลากรบริการ ตัวแทนมีความนาเช่ือถือ 
สามารถไววางใจได  
(คาเฉล่ีย 4.58) 

ตัวแทนมีความนาเช่ือถือ 
สามารถไววางใจได  
(คาเฉล่ีย 4.57) 

พนักงานบริษัทมีความ
รอบรูในงาน และสามารถ
ใหขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน  
(คาเฉล่ีย 4.66) 
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ตารางท่ี 77 (ตอ) แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการซ้ือ
ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ 
รายไดตอเดือน 

ไมเกิน 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท มากกวา 40,000 บาท 
ดานกระบวนการบริการ มีระบบการใหบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว  
(คาเฉล่ีย 4.59) 

มีระบบการใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว และมี
ระบบขอมูลลูกคาที่
ถูกตองครบถวน  
(คาเฉล่ีย 4.72) เทากัน 

มีระบบขอมูลลูกคาที่
ถูกตองครบถวน  
(คาเฉล่ีย 4.70) 

ดานสภาพแวดลอมการ
บริการ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ี
ดีเสมอมา  
(คาเฉล่ีย 3.95) 

บริษัทมีผลประกอบการท่ี
ดีเสมอมา  
(คาเฉล่ีย 4.17) 

บริษัทมีผลประกอบการท่ี
ดีเสมอมา  
(คาเฉล่ีย 4.43) 

 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน
สุขภาพ โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา
หรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ
และพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ คําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อ
คนหาคําตอบ 7 ประการ ทําใหพบวา 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ผูหญิง
วัยทํางาน มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-
20,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพัทธนันท ภูจําปา (2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 36-60 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 30,001 บาท 

ผูบริโภคซ้ืออะไร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกรมธรรมประกัน
สุขภาพจากบริษัท AIA รูปแบบของกรมธรรมประกันสุขภาพเปนแบบซ้ือพวงประกันชีวิต โดยมีคา
เบ้ียประกันสุขภาพตอประหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวนทุนประกันสุขภาพระหวาง 100,000 – 
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300,000 บาท ซ้ือความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและการพยาบาล) ระหวาง 1,000-
2,000 บาท ถือครองกรมธรรมประกันสุขภาพแบบผูปวยในอยางเดียว (Inpatient Only) และซ้ือ
ความคุมครองชดเชยรายได กรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาลไวดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของพัทธนันท ภูจําปา (2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาสวนใหญซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตทุนประกัน 100,000-200,000 บาท 

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ี
สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพเพราะเห็นความสําคัญของการประกันสุขภาพ 
รองลงมาคือ มีประกันสังคมแตไมเพียงพอ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐ
วาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวาเหตุจูงใจในการซ้ือประกันชีวิตใหความสําคัญมากท่ีสุดคือตองการความ
ม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัวในอนาคต 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวาผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
ประกันสุขภาพของผูตอบแบบสอบถามคือ ตนเอง รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทน
ประกันสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย ดิสภานุรัตน (2552) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือกรมธรรมประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของทรัพยสินของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยคือ ตัวลูกคาเอง แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพัทธนันท ภูจําปา (2550) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษาพบวาคูสมรสมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
กรมธรรม 

ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือประกัน
สุขภาพพรอมกับประกันชีวิต หรือเรียกวาซ้ือพวงประกันชีวิตนั่นเอง 

ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือผาน
ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ รองลงมาคือผานสํานักงานบริษัทประกันชีวิต/บริษัท
ประกันสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ท่ีทําการศึกษา
เร่ืองปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือผานตัวแทนประกันชีวิต 

ผูบริโภคซ้ืออยางไร จากการศึกษาพบวาแหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ
ประกันสุขภาพของผูตอบแบบสอบถามคือตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ ซ่ึงไม
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สอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย ดิสภานุรัตน (2552) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การ ซ้ือกรมธรรมประกันภัยความเ ส่ียงภัย ทุกชนิดของทรัพย สินของผูบ ริโภค  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเพื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัยจาก 
อินเตอรเน็ต มากที่สุด เชนเดียวกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาผูตอบ
แบบสอบถามศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจซ้ือใหความสําคัญมากท่ีสุดจากขอมูลขาวสารและส่ิงพิมพ
ตางๆ  

จากการศึกษายังพบอีกวาผูตอบแบบสอบถามนิยมชําระคาเบ้ียประกันสุขภาพแบบ
รายป โดยชําระเปนเงินสดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพัทธนันท ภูจําปา (2550) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามชําระคาเบ้ียประกันชีวิตรายป แต
แตกตางท่ีวิธีการชําระท่ีหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ท้ังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมีประสบการณการเบิกคาสินไหมทดแทน 
(Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก โดยใหเหตุผลวา
สามารถเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) ไดจริง รวดเร็ว โดยไมตองสํารองเงินจายกอน 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคใน

อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ผลประโยชนท่ีไดรับจาก
กรมธรรม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ือง 
ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุดในเร่ืองผลประโยชนท่ีจะไดรับจาก
กรมธรรม  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ คาเบ้ียประกันเหมาะสมกับความ
คุมครองท่ีไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ปจจัยดาน
ราคาใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองคาเบ้ียประกัน และผลการศึกษาของของพัทธนันท ภูจําปา 
(2550) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตของลูกคาธนาคารไทย
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พาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวาปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกัน
ชีวิตมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ สามารถ
ติดตอกับตัวแทน/บริษัทประกันไดสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐ
วาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาปจจัยดานชองทางจัดจําหนายใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความ
สะดวกในการติดตอตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิต 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ มีเว็บไซตเพื่อให
ขอมูลแกลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ือง 
ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองการที่บริษัทมีเว็บไซตเพื่อใหขอมูลแกลูกคา 

ปจจัยดานบุคลากรบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ตัวแทนมีความนาเช่ือถือ 
สามารถไววางใจได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาปจจัยดาน
บุคลากรใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองตัวแทนประกันชีวิตมีความนาเช่ือถือนาไววางใจ  

ปจจัยดานกระบวนการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ มีระบบการ
ใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีระบบขอมูลลูกคาท่ีถูกตองครบถวน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวาปจจัยดานกระบวนการใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองมี
ระบบขอมูลลูกคาครบถวนและถูกตอง 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดีเสมอมา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกรกนก มีประเสริฐวาจา (2551) 
ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ี
พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองผลการดําเนินงานท่ีผานมาของ
บริษัทประกันชีวิตอยูในเกณฑดี 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน

สุขภาพ มีขอคนพบดังนี้ 
1. ผูบริโภคนิยมซ้ือประสุขภาพพวงกับประกันชีวิตจากบริษัท AIA มากเปนอันดับ 1  
2. ผูบริโภคทุกชวงอายุ และทุกชวงรายได เลือกซ้ือทุนประกันสุขภาพจํานวน 

100,000-300,000 บาท และซ้ือความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและการพยาบาล) 
จํานวน 1,000-3,000 บาท มีเพียงผูมีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาทเทานั้นท่ีซ้ือความคุมครองใน
สวนของคาหอง (รวมคาอาหารและการพยาบาล) ไมเกิน 1,000 บาท 

3. ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพของผูบริโภคสวนใหญคือ ตนเอง มี
เพียงผูตอบแบบสอบถามอายุ 51 ข้ึนไปที่ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือบุคคลในครอบครัวญาติพี่
นอง และผูมีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาทท่ีผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือตัวแทน 

4. ชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญท่ีสุดของประกันสุขภาพคือตัวแทน  
5. แหลงขอมูลประเภทโทรทัศน/วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพจําพวกหนังสือพิมพ/นิตยสาร/

แผนพับ หรือใบปลิวตางๆ เปนแหลงขอมูลท่ีผูบริโภคจะใชหาขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือ
ประกันสุขภาพนอยท่ีสุด แตหาขอมูลโดยการติดตอสอบถามจากตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทน
ประกันสุขภาพมากท่ีสุด 

6. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีกรมธรรมหลากหลาย
รูปแบบใหเลือก เปนอันดับสุดทาย 

7. ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับคาเบ้ียประกันถูกท่ีสุด เม่ือเทียบกับ
บริษัทอ่ืนๆ เปนอันดับสุดทาย 

8. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองสามารถชําระคา
เบ้ียประกันไดหลายชองทาง เปนอันดับสุดทาย 

9. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีสวนลด/ของท่ี
ระลึก/ของแถมเม่ือซ้ือกรมธรรม เปนอันดับสุดทาย 

10. ปจจัยดานบุคลากรบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีความสนิทสนมหรือ
คุนเคยกับตัวแทนเปนอยางดี เปนอันดับสุดทาย 

11. ปจจัยดานกระบวนการบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการติดตามงานหรือแจง
ความคืบหนาเม่ือลูกคามีการเรียกรองคาสินไหม เปนอันดับสุดทาย 

12. ปจจัยดานสภาพแวดลอมการบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับผูบริหารของ
บริษัทเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เปนอันดับสุดทาย 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือประกัน

สุขภาพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 

เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญ ใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองผลประโยชนท่ีจะไดรับ
จากกรมธรรม จึงควรกําหนดผลประโยชนท่ีไดรับจากกรมธรรมใหชัดเจน และมีความคุมคาใน
มุมมองของผูบริโภค ท่ีสําคัญท่ีสุดตองนําเสนอผลิตภัณฑหรือความคุมครองท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน (Up-to-Date) เนื่องจากอัตราคารักษาพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน
ปรับตัวสูงข้ึนมากตามพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม ซ่ึงการนําเสนอผลิตภัณฑ
หรือความคุมครองที่ใหผลประโยชนท่ีดีและเหมาะสมกับยุคสมัยมากกวา จะชวยใหลูกคาซ้ือมาก
ข้ึนและซ้ือแพงข้ึน  

ดานราคา 
ปจจุบันผูบริโภคไมไดยึดติดกับสินคาราคาถูกอีกตอไป แตกลับใหความสําคัญกับ

ความคุมคามากกวา ดังนั้นการกําหนดคาเบ้ียประกันใหเหมาะสมกับความคุมครองท่ีผูบริโภคจะ
ไดรับเปนจึงวิธีการที่ดีท่ีสุด โดยไมจําเปนตองใหความสําคัญกับการนําเสนอคาเบ้ียประกันถูกท่ีสุด
เพื่อใชเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ถึงแมวาการท่ีบริษัทมีสาขาจํานวนมาก ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เปนปจจัยท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญในระดับมาก เนื่องจากสามารถสรางความม่ันใจในบริษัทตอผูบริโภคได แตการท่ี
ผูบริโภคสามารถติดตอกับตัวแทนไดสะดวกมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะจากการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคในคร้ังนี้พบวา ผูบริโภคมากกวารอยละ 80 ตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพผานตัวแทน ดังนั้น 
หากบริษัทสามารถพัฒนาใหมีตัวแทนจํานวนมาก ก็จะสามารถเขาถึงลูกคาไดมากกวา ปดการขาย
ไดงายกวา ท่ีสําคัญท่ีสุดจะตองมีการฝกอบรมตัวแทนใหเปนผูเช่ียวชาญรอบดาน สามารถตอบ
ปญหาและแกไขปญหาใหลูกคาไดถูกตองเหมาะสมกับความตองการที่แตกตางกันของลูกคาแตละ
คน (Customization) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ผูบริโภคสวนใหญยังคงใหความสําคัญของการมีเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหขอมูลแก

ลูกคาในระดับมาก ดังนั้นบริษัทควรใหความสําคัญในการพัฒนาเว็บไซตของบริษัท มีการอัพเดต
ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัท ท้ัง
ยังเปนส่ือกลางในการสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทในสายตาลูกคาอีกดวย ท้ังนี้ การโฆษณาผาน
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ส่ือตางๆอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอก็เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีทําใหลูกคาไดรูจักจนเกิดเปน
ความรูสึกคุนเคยกับบริษัท ท้ังยังสรางความมั่นใจตอช่ือเสียงของบริษัทไดเปนอยางดี จะสงผลให
การตัดสินใจซ้ือคร้ังตอไปบริษัทเราจะไดมีโอกาสเปนหนึ่งในตัวเลือกท่ีลูกคาคิดถึงอยูเสมอ 

ธุรกิจควรเพิ่มการสงเสริมการตลาดแบบการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ผาน
ทางเว็บไซต (Website) เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อาทิเชน Facebook, Twitter หรือ
ผานทาง Email สวนตัวของผูบริโภค เพราะปจจุบันผูบริโภคสนใจเทคโนโลยีมากข้ึน มีแนวโนมท่ี
จะหาซ้ือสินคาดวยวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีความตองการบริหารการส่ังซ้ือดวนตนเอง 
และตองการทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนแกตนเอง ขอดีของการทําการตลาดทางตรงคือ ตนทุนตํ่า 
ทําใหผูซ้ือไดของที่ถูกใจ (Customization) และสามารถบริการสินคาไดทันใจเม่ือลูกคามีคําส่ังซ้ือ 
ท้ังนี้การตลาดทางตรงจะชวยลดการยึดติดกับตัวแทนประกันสุขภาพ เพราะผูบริโภคสามารถ
บริหารจัดการทุกอยางไดดวยตนเอง     

ดานบุคลากรบริการ 
ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันสุขภาพ ถือเปน Key Person ท่ีสําคัญท่ีสุดของ

บริษัทประกันสุขภาพ เพราะสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทมากมาย ท้ังยังถือเปน Brand 
Ambassador ของบริษัทอีกดวย ดังนั้นการสงเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการขายของ
ตัวแทนนั้นเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดในธุรกิจนี้ บริษัทจะตองเห็นความสําคัญในการสรรหา ฝกอบรม 
และรักษาไวซ่ึง Key Person เหลานี้ ดวยการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาท้ังความรู ความสามารถ 
บุคลิกภาพ รวมถึงจริยธรรมใหกับตัวแทนเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญในการเปนผูใหคําปรึกษาระดับ
มืออาชีพ ท่ีสําคัญตอจากการฝกกอบรมคือการสรางแรงจูงใจ (Motivation) และความรักในองคกร
ใหกับตัวแทน โดยตองนําเสนอผลประโยชน (Commission/Incentive) และสวัสดิการตางๆท่ี
เหมาะสมใหกับตัวแทนดวย  

นอกจากนี้ยังมีพนักงานบริษัทซ่ึงถือเปนผูปฏิบัติงาน (Operation) เพื่อใหบริการท่ีดี
ท่ีสุดแกลูกคา สามารถสรางความประทับใจ ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทดวย 
ดังนั้นบริษัทก็ตองใหความสําคัญกับการคัดสรร ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถควบคู
กับจิตบริการ (Service Mind) รวมถึงการจูงใจใหเหมาะสมดวย ซ่ึงบุคลากรบริการท้ังสองกลุมนี้
เปนปจจัยสําคัญในการสรางรายได และความยั่งยืนใหกับบริษัทตอไป  

ดานกระบวนการใหบริการ 
ระบบการจัดการและการใหบริการจะตองไมยุงยากซับซอนเพ่ือความรวดเร็วในการ

ใหบริการ บริษัทควรมีเทคโนโลยีท่ีทัยสมัยเพื่อเขามารองรับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะ
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ระบบฐานขอมูลท่ีดี ถูกตองครบถวน มีการติดตามงานและแจงความคืบหนาในการเรียกรองคา
สินไหมซ่ึงจะเปนประโยชนใหกับลูกคาในการใชบริการ  

นอกจากจะมีระบบการบริการที่ถูกตองครบถวนและสะดวกรวดเร็วซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญแลว บริษัทจะตองใหความสําคัญในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลพิเศษ หรือคลินิกท่ีใหบริการตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ท้ังยังเปนจุดขายสําคัญของการประกันสุขภาพอีกดวย 

ดานสภาพแวดลอมการบริการ 
 ผูบริโภคใหความสําคัญตอการท่ีบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีเสมอมา และการเปน
บริษัทขนาดใหญมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนั้นการทําใหบริษัทเปนท่ีรูจัก จนมีช่ือเสียงและมี
ภาพลักษณท่ีดีในสายตาผูบริโภค จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและบริการของบริษัทได
เร็วและงายข้ึน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
เพื่อเปนประโยชนสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป จึงไดสรุปขอเสนอแนะดังนี ้
1. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู (Perception) ของผูบริโภคท่ีมีตอการ

ประกันสุขภาพ เพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือประกันสุขภาพพวงประกันชีวิต โดย
ไมทราบวาประกันสุขภาพสามารถซ้ือแยกกับประกันชีวิตได สวนใหญเขาใจวาประกันสุขภาพเปน
สวนหนึ่ง (Option) ของประกันชีวิตท่ีตองซ้ือเพิ่มเติมภายใตสัญญาประกันชีวิตหลัก ซ่ึงจะทําให
ทราบวาผูบริโภคมีความเขาใจตอการประกันสุขภาพมากแคไหน  

2. ควรทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือจะได
ขอมูลท่ีมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับประกัน
สุขภาพท่ีแมนยําข้ึน 

3. เพื่ อใหการศึกษานาสนใจมากยิ่ ง ข้ึน  ผู ศึกษาควรศึกษาเพิ่ม เ ติมเกี่ ยวกับ
สภาพแวดลอมท่ีกระทบตอธุรกิจประกันสุขภาพ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูคนจํากัดการใชจาย 
หันมาสนใจสุขภาพทางเลือกดวยวิธีท่ีประหยัดกวาการซ้ือประกันสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย กิน
อาหารสุขภาพ ใชสมุนไพรพื้นบานเปนยา (Homemade Remedy) ซ่ึงเปนแนวคิดสรางเสริม/ปองกัน
สุขภาพเพื่อลดความเส่ียงในการเจ็บปวย (Health Promotion/Prevention) หรือการท่ีโลกกาวสูสังคม
ผูสูงอายุจะสงผลอยางไร เปนโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) ตอธุรกิจประกันสุขภาพ 
ท้ังยังมีแนวโนมของประกันสุขภาพรูปแบบอ่ืนๆท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เชน การตรวจสุขภาพแบบ
พบแพทยเปนประจํา (Medical Insurance) การตรวจรักษาฟน (Dental Insurance) การตรวจรักษา
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ดวงตา (Vision Insurance) ท่ีกําลังไดรับความนิยม ซ่ึงประกันสุขภาพ (Health Insurance) ไม
ครอบคลุมการรักษาเหลานี้ ดังนั้น ประกันสุขภาพรูปแบบใหมจะเปนโอกาส (Opportunity) หรือ
อุปสรรค (Threat) ตอธุรกิจประกันสุขภาพอยางไร 

4. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเร่ือง Health Insurance Marketing เพื่อพัฒนาขอคําถามในสวน 
Why does customer buy? ซ่ึงจะพบเหตุผลท่ีผูบริโภคซื้อประกันสุขภาพ เพราะเปนขอบังคับ-
เง่ือนไขในการสมัครงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกม่ันคงทางจิตใจ (ซ้ือประกันเพื่อความสบายใจ) เพ่ิม
ทางเลือกในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีศักยภาพ ไดพบแพทยผูเช่ียวชาญที่ตองการ ลดเวลา
รอคอยการตรวจรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ (เพราะสิทธิการรักษาพยาบาลที่ไดรับจากองคกร/
นายจาง/ประกันสังคม มีขอจํากัด) หรือเพราะอายุมากข้ึน รูแนวาจะตองมีโรคท่ีตองการการรักษา
เปนตน 

5. ควรพัฒนาขอคําถามเก่ียวกับการเปล่ียนตรายี่หอ (Switch Brand) วาเคยเปล่ียนตรา
ยี่หอหรือไม และเหตุผลท่ีเปล่ียน เพราะสามารถสะทอนใหเห็นพฤติกรรมผูบริโภค และนํามา
อภิปรายผลตอ รวมถึงนําไปพัฒนากลยุทธของ Insurance Marketing ในขอเสนอแนะ ซ่ึงจะทํา
ใหผลการศึกษานาสนใจข้ึนอีกมาก 

6. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวาง “อาชีพท่ีมีสิทธิประโยชนการดูแล
สุขภาพ” (เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ) กับ “อาชีพท่ีไมมีสิทธิ
ประโยชนการดูแลสุขภาพ” (เชน ผูประกอบธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป นักเรียนนักศึกษา ฯลฯ) วา
ผูบริโภค 2 กลุมนี้มีพฤติกรรมการซ้ือประกันสุขภาพเหมือนหรือตางกันอยางไร 

 
 
 


