
 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตระหวางบริษัทประกันชีวิตกับธนาคารใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถนําเสนอผลการศึกษาแบงเปน 4 สวนคือ  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับ
ธนาคารไทยพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตระหวางบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับ
ธนาคารไทยพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 สวนท่ี 4 ความพึงพอใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับ
ธนาคารไทยพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบสอบถาม 
 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคาร
ไทยพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพทางครอบครัว 
 1) เพศ ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทยพาณิชย
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 64.5 และเปนเพศชาย 
จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 35.5   
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวากลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน 74 ราย คิดเปน
รอยละ 74.0 และเปนเพศชาย จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 26.0 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยจะเปนเพศหญิงและเพศชาย 
ใกลเคียงกันโดยมีเพศหญิงจํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 55.0 และเปนเพศชาย จํานวน 45 ราย คิด
เปนรอยละ 45.0 
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 แสดงใหเห็นวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตสวนใหญเปนเพศหญิง อาจเนื่องมาจากเพศหญิงให
ความสําคัญกับความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งข้ึน เพราะหากเกิดปญหาข้ึนเกี่ยวกับชีวิตสามารถสราง
ความม่ันคงกับชีวิตบุตรหลานได(ตารางท่ี 4.1) 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของลูกคาที่ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทย

พาณิชย จําแนกตามเพศ 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม เพศ 
 จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

ชาย 26 45 71 35.50 
หญิง 74 55 129 64.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากแบบสอบถาม 

 2) อายุ ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทยพาณิชย
สวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31-40 ป 
จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 36.0 ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ   
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวาสําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิต
กับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 
42.0 รองลงมามีอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 389.0 ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 11 
ราย คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป 
จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาอยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 
30.0 ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ   
 จะเห็นไดวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิต สวนใหญรอยละ 70-80 มีอายุไมเกิน 40 (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของลูกคาที่ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทย

พาณิชย จําแนกตามอายุ 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม อายุ 
 จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 30 ป 38 40 78 78.00 
31-40 ป 42 30 72 72.00 
41-50 ป 11 16 27 27.00 
50 ปขึ้นไป 9 14 23 23.00 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 
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 3) สถานภาพสมรส ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคาร
ไทยพาณิชยสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 100 ราย คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมามีสถานภาพ
โสด จํานวน 90 ราย คิดเปนรอยละ 45.0 และหมาย/หยาราง จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 
ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีสถานภาพสมรส 
จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 45.0 
และหมาย/หยาราง จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีสถานภาพสมรส 
จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 45.0 
และหมาย/หยาราง จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ(ตารางท่ี 4.3) 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวติ เอ.ไอ.เอ. และ 
                    ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม สถานภาพการสมรส 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
โสด 45 45 90 45.00 
สมรส 49 51 100 50.00 
หมาย/หยาราง 6 4 10 5.00 

รวม 100 200 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 
 

 4) ระดับการศึกษา ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคาร
ไทยพาณิชยสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 115 ราย คิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมามี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 16.0 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. 
จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 19.0 และระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 
ตามลําดับ  
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 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 21.0 และระดับอนุปริญญา/ ปวส. จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 8.0 
ตามลําดับ  
 เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษาจะเหน็ไดวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ 
                     ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม ระดับการศึกษา 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 3 4 7 3.50 
มัธยม-ปวช 10 8 18 9.00 
อนุปริญญา-ปวส 19 13 32 16.00 
ปริญญาตรี 61 54 115 57.50 
สูงกวาปริญญาตรี 7 21 28 14.00 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 5) อาชีพ ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทย
พาณิชยสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 41.0 
รองลงมาอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 22.5 อาชีพอ่ืน ๆ (ขาราชการ
บํานาญ, แพทย, รับจาง) จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 15.5 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาอาชีพอ่ืน ๆ (ขาราชการบํานาญ
, แพทย, รับจาง) จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 17.0 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 ราย คิด
เปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 28 
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ราย คิดเปนรอยละ 28.0  อาชีพอ่ืน ๆ (ขาราชการบํานาญ, แพทย, รับจาง) จํานวน 14 ราย คิดเปน
รอยละ 14.0 ตามลําดับ    
 แสดงใหเห็นวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญประกอบอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว (ตารางท่ี 4.5) 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ   

ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามอาชีพ 
บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม อาชีพ 

 จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 4 4 8 4.00 
พอบาน/แมบาน  0 7 7 3.50 
ขาราชการ 4 12 16 8.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 4 11 5.50 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 14 31 45 12.5 
พนักงานบริษัทเอกชน 54 28 82 41.00 
อื่น ๆ 17 14 31 15.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 6) รายไดตอเดือน ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคาร
ไทยพาณิชยสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 
37.0 รองลงมารายไดไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 26.5 รายไดระหวาง 
30,001-40,000 บาท จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีรายไดไมเกิน 
10,000 บาท จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 
บาท จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 28.0 รายไดสูงกวา 50,000 บาท จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 
15.0 ตามลําดับ  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมารายไดไมเกิน 10,000 
บาท รายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท รายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท ในจํานวนท่ีเทากัน 
จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ    
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 จะเห็นไดวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทย
พาณิชยสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูในระดับปานกลาง(ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ และ  

ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามรายไดตอเดือน 
บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม รายไดตอเดือน 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 40 13 53 26.50 
10,001-20,000 บาท 28 46 74 37.00 
20,001-30,000 บาท 5 13 18 9.00 
30,001-40,000 บาท 9 13 22 11.00 
40,001-50,000 บาท 3 5 8 4.00 
มากกวา 50,000 บาท 15 10 25 12.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 7) สถานภาพทางครอบครัว ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ
ธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีสถานภาพทางครอบครัวเปนบุตร จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 
41.0 รองลงมาเปนคูสมรส จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 28.0 และเปนผูนําครอบครัว จํานวน 62 
ราย คิดเปนรอยละ 31.0 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีสถานภาพทาง
ครอบครัวเปนบุตร จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 43.0 รองลงมาเปนคูสมรส จํานวน 29 ราย คิด
เปนรอยละ 29.0 และเปนผูนําครอบครัว จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 28.0 ตามลําดับ  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีสถานภาพทาง
ครอบครัวเปนบุตร จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาเปนผูนําครอบครัว จํานวน 34 ราย 
คิดเปนรอยละ 34.0 และเปนคูสมรส จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 27.0 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 4.7)   
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ 
                     ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม สถานภาพทางครอบครัว 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
ผูนําครอบครัว 28 34 62 31.00 
คูสมรส 29 27 56 28.00 
บุตร 43 39 82 41.00 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
4.2  พฤติกรรมในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทยพาณิชย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม 
 
 พฤติกรรมในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทย
พาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย ระยะเวลาในการถือ
กรมธรรม จํานวนกรมธรรมท่ีถืออยู ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม บุคคลท่ีแนะนําและชักชวนใหทํา
ประกันชีวิต บุคคลในครอบครัวท่ีทําประกันชีวิต และเหตุผลในการเลือกทําประกันชีวิต 
 1) ระยะเวลาในการถือกรมธรรม ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. 
และธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีระยะเวลาในการถือกรมธรรม 1-10 ป จํานวน 93 ราย คิดเปน
รอยละ 46.5 รองลงมาเปนระยะเวลา 11-15 ป จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 25.5 เปนระยะเวลา 16-
20 ป จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 18.0 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีระยะเวลาในการ
ถือกรมธรรม 1-10 ป จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาเปนระยะเวลานอยกวา 1 ป 
จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 16.0 เปนระยะเวลา 11-15 ป และ 16-20 ป ในจํานวนท่ีเทากัน 
จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 15.0 ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีระยะเวลาในการถือ
กรมธรรม 1-10 ป จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาเปนระยะเวลา 11-15 ป จํานวน 36 
ราย คิดเปนรอยละ 36.0 เปนระยะเวลา 16-20 ป จํานวน 21ราย คิดเปนรอยละ 21.0 ตามลําดับ
(ตารางท่ี 4.8)    
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ตาราง 4.8 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ
ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามระยะเวลาในการถือกรมธรรม 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม ระยะเวลาในการถือกรมธรรม 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ป 16 4 20 10.00 
1-10 ป 54 39 93 46.50 
11-15 ป 15 36 51 25.50 
16-20 ป 15 21 36 18.00 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 2) จํานวนกรมธรรมท่ีถืออยู ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ
ธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญถือกรมธรรมเปนจํานวน 1 กรมธรรม จํานวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 
60.5 รองลงมาเปนจํานวน 2 กรมธรรม จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 20.0  มากกวา 3 กรมธรรม
จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 14.5 ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญถือกรมธรรมเปน
จํานวน 1 กรมธรรม จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาเปนมากกวา 3 กรมธรรมจํานวน 
23 ราย คิดเปนรอยละ 23.0 จํานวน 2 กรมธรรม จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญถือกรมธรรมเปน
จํานวน 1 กรมธรรม จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาเปนจํานวน 2 กรมธรรม จํานวน 
23 ราย คิดเปนรอยละ 23.0  จํานวน 3 กรมธรรม และ มากกวา 3 กรมธรรม จํานวน 6 ราย คิดเปน
รอยละ 6.0 ตามลําดับ    
 จะเห็นไดวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทย
พาณิชยสวนใหญถือกรมธรรมเพียง 1 กรมธรรมเทานั้น(ตารางท่ี 4.9)    
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ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ     
                       ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามจํานวนกรมธรรมท่ีถืออยู 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม จํานวนกรมธรรมท่ี
ถืออยู จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

1 กรมธรรม 56 65 121 60.50 
2 กรมธรรม 17 23 40 20.00 
3 กรมธรรม 4 6 10 5.00 
มากกวา 3 กรมธรรม 23 6 29 14.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 3) จํานวนวงเงินกรมธรรม ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ
ธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีจํานวนวงเงินกรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท จํานวน 98 
ราย คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมาเปนจํานวน 200,001 - 300,000 บาท จํานวน 51 ราย คิดเปนรอย
ละ 25.5  มากกวา 400,000 บาท จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 19.5  ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญมีจํานวนวงเงิน
กรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเปน
จํานวนมากกวา 400,000 บาท จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 29.0 จํานวน  200,001 - 300,000 บาท 
จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 17.0  ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญมีจํานวนวงเงิน
กรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปน
จํานวน 200,001 - 300,000 บาท จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 34.0  จํานวน 300,001 - 400,000 
บาท และมากกวา 400,000 บาท ในจํานวนท่ีเทากัน จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 10.0  ตามลําดับ    
 จะเห็นไดวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทย
พาณิชยสวนใหญมีจํานวนวงเงินกรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ   
                        ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามจํานวนวงเงินกรมธรรม 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม จํานวนวงเงินกรมธรรม 

จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
100,000 - 200,000 บาท 52 46 98 49.00 
200,001 - 300,000 บาท 17 34 51 25.50 
300,001 - 400,000 บาท 2 10 12 6.00 
มากกวา 400,000 บาท 29 10 39 19.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 
 4) บุคคลที่ชักชวนทําประกันชีวิต  ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. 
และธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญระบุวาบุคคลท่ีชักชวนทําประกันชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต 
จํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมาเปนคนในครอบครัว จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 
17.0  บุคคลอ่ืน ๆ (ตนเอง) จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 10.0  ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญระบุวาบุคคลท่ี
ชักชวนทําประกันชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาเปนคน
ในครอบครัว แลบุคคลอ่ืน ๆ (ตนเอง) ในจําวนท่ีเทากัน จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 19.0  เพื่อน
สนิท จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 14.0  ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญระบุวาบุคคลท่ีชักชวน
ทําประกันชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมาเปนคนใน
ครอบครัว จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 15.0 ญาติสนิท จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 3.0  
ตามลําดับ(ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ     
ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามบุคคลท่ีชักชวนทําประกันชีวิต 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม บุคคลท่ีชักชวนทําประกนั
ชีวิต จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

ตัวแทนประกันชีวิต 48 80 128 64.00 
คนในครอบครัว 19 15 34    17.00 
ญาติสนิท 0 3 3 1.50 
เพ่ือนสนิท 14 1 15 7.50 
อื่นๆ (ตนเอง) 19 1 20 10.00 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
 5) บุคคลอ่ืนภายในครอบครัวท่ีมีบริการประกันชีวิต ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญระบุวาบุคคลท่ีใชบริการดานประกันชีวิต
ในครอบครัว คือ ญาติพี่นอง จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมาคือ คูสมรส จํานวน 72 
ราย คิดเปนรอยละ 36.0 บุตร  จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 26.5  ตามลําดับ  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา 
 สําหรับลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญระบุวาบุคคลที่ใช
บริการดานประกันชีวิตในครอบครัว คือ ญาติพี่นอง จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมา
คือ คูสมรส จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 35.0 บุตร  จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 29.0  ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญระบุวาบุคคลท่ีใช
บริการดานประกันชีวิตในครอบครัว คือ คูสมรส จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาคือ 
ญาติพี่นอง จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 33.0 และบุตร จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 24.0  
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และ 
                          ธนาคารไทยพาณิชย จําแนกตามบุคคลอ่ืนภายในครอบครัวท่ีใชบริการดานประกัน

ชีวิต 
บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม บุคคลในครอบครัวท่ี

ใชบริการประกันชีวิต จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
คูสมรส 35 37 72 36.00 
บุตร 29 24 53 26.50 
ญาติพ่ีนอง 54 33 87 43.50 

รวม 100 100 200 100.00 
ที่มา: จากการศึกษา 

 
4.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตระหวางบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทย
พาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 
            ความคิดเห็นในภาพรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทยพาณิชย โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีผูบริโภคเห็นวามี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตโดยวัดจากคาความถ่ี และยังทดสอบความแตกตางของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ซ่ึงผลการศึกษามี
ดังนี้คือ (ตารางท่ี 4.14) 
ตาราง 4.13 อันดบัความสําคัญปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับ 
                    บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ และธนาคารไทยพาณิชย 

χ2  
อันดับ ปจจัย มีผล ไมมีผล รวม 

(Sig.) 

1 ผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต 4.031 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 90  10   100  (0.045) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 97    3   100   

 รวม 187  13  200   

2 ความกลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต 1.802 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 90  10  100  (0.179) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 95  5  100   

 รวม 186  14  200   
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
 

อันดับ ปจจัย มีผล ไมมีผล รวม 
χ2  

(Sig.) 

3 ความเหมาะสมของจํานวนเบี้ยประกันภัย 0.244 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 92  8  100  (0.621) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 90  10   100   

 รวม 182  18  200   

4 ความกลัวที่จะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต 1.839 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 86  14  100  (0.175) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 92  8  100   

 รวม 178 22  200   

5 สิทธิประโยชนในระยะเวลาในการคุมครองนาน  0.664 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 88  12  100  (0.415) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 84  16  100   

 รวม 172  28  200   

6 การไดรับคําแนะนําจากพนักงานที่เปนตัวแทน 3.249 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 76  24 100  (0.071) 

       ธนาคารไทยพาณิชย  86  14 100   

 รวม 162  38 200   

7 สิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได    28.895 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   87  13 100  (0.000) 

       ธนาคารไทยพาณิชย   52  48 100   

 รวม 139  61 200   

8 สิทธิประโยชนในการหักลดหยอนภาษีไดได    24.442 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 83  17  100 (0.000) 

       ธนาคารไทยพาณิชย 50  50  100   

 รวม 133 67  200   

9 ระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกันชีวิต 7.121 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   74    26  100  (0.008) 

       ธนาคารไทยพาณิชย  56    44  100   

 รวม 130   70  200   
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ตารางท่ี 14.3 (ตอ) 
 

อันดับ ปจจัย มีผล ไมมีผล รวม 
χ2  

(Sig.) 

10 การสงเสริมการขายผานพนักงาน 16.638 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   76    24  100  (0.000) 

       ธนาคารไทยพาณิชย   48    52 100   

 รวม 124   76  200   

11 การไดรับคําแนะนําจากญาติพ่ีนอง 0.184 
       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   56    44  100  (0.668) 

       ธนาคารไทยพาณิชย   59    41  100   

 รวม 115   85  200   

12 การสงเสริมการขายผานสื่อตาง ๆ 0.727 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ 52    48  100  (0.394) 

       ธนาคารไทยพาณิชย  58    42  100   

 รวม 110 90  200   

13 การสงเสริมการขายโดยการแจกของสมนาคุณ 0.340 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   36    64  100  (0.560) 

       ธนาคารไทยพาณิชย  40    60  100   

 รวม 76  124  200   

14 การไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน 0.347 

       บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ   38    62  100  (0.556) 

       ธนาคารไทยพาณิชย   34    66  100   

 รวม 72  128  200   
ที่มา : จากการศึกษา 
 

 1) ปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
มากเปนอันดับ 1 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดาน
ผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 90.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย เห็นวา 
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ปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอย
ละ 97.0 ของผูซ้ือกรมธรรม ท้ังหมด     

 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับใน
อนาคต ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2เทากับ 4.031 และระดับนัยสําคัญ 0.045 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความคิดเห็นแตกตางกันโดยจํานวนลูกคาท่ี
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยเห็นวาปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต
มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ  

2) ปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิต ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
มากเปนอันดับ 2 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวาปจจัยดาน
ความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 89.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย เหน็
วาปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 97.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ในชีวิต ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชย มีคา 
χ2เทากับ 1.802 และระดับนัยสําคัญ 0.179 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาจํานวน
ลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดยท้ังสองกลุมเห็นวา
ปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  

3) ปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตมากเปนอันดับ 3 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับประกันชีวิตประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา 
ปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 92.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับนาคารไทย
พาณิชย เห็นวา ปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 90.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด  

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความเหมาะสมของคาเบ้ีย
ประกันชีวิต ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
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ไทยพาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.244 และระดับนัยสําคัญ 0.621 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และ
ธนาคารไทยพาณิชย มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดยท้ังสองกลุมเห็นวาปจจัยดานดานความ
เหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต 

   4) ปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 
200 ราย เห็นวาปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต  มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตมากเปนอันดับ 4 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เหน็วา 
ปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิด
เปนรอยละ 86.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย เห็นวาปจจัยดานกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต  มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 92.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยใน
อนาคต ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2เทากับ 1.839 และระดับนัยสําคัญ 0.175 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดยท้ังสองกลุม
เห็นวาปจจัยดานความกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิต  

5) ปจจัยดานสิทธิประโยชนของระยะเวลาในการคุมครองนาน ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ท้ังหมด 200 ราย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนของระยะเวลาในการคุมครองนาน มีผลตอการ
เลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปนอันดับ 5 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนของระยะเวลาในการคุมครองนาน มีผลตอการเลือก
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 88.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบนิวเซฟเวอรพลัส
ท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชน
ของระยะเวลาในการคุมครองนาน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 84.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบสตารทเตอรพลัส ท้ังหมด 

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิทธิประโยชนของระยะเวลา
ในการคุมครองนาน ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และ
ธนาคารไทยพาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.644 และระดับนัยสําคัญ 0.415 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดย
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ท้ังสองกลุมเห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิต  

6) ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากพนักงานท่ีเปนตัวแทน ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ท้ังหมด 200 ราย เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากพนักงานท่ีเปนตัวแทน มีผลตอการเลือก
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปนอันดับ 6 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.
ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากพนักงานท่ีเปนตัวแทน มีผลตอการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 76.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิย เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากพนักงานท่ี
เปนตัวแทน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 86.0 ของผูซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตท้ังหมด  

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจาก
พนักงานท่ีเปนตัวแทน ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และ
ธนาคารไทยพาณิชย มีคา χ2เทากับ 3.249 และระดับนัยสําคัญ 0.071 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.
และธนาคารไทยพาณิชย มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดยท้ังสองกลุมเห็นวาปจจัยดานการไดรับ
คําแนะนําจากพนักงานท่ีเปนตัวแทน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  

7)  ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ท้ังหมด 200 ราย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได มีผลตอการเลือก
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปนอันดับ 7 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.
ไอ.เอ เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได มีผลตอการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 87.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคา
รักษาพยาบาลได มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 52.0 ของผูซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตท้ังหมด 

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคา
รักษาพยาบาลได ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และ
ธนาคารไทยพาณิชย  มีมีคา χ2เทากับ 28.895 และระดับนัยสําคัญ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.
และธนาคารไทยพาณิชยมีความคิดเห็นแตกตางกัน โดยจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.เห็นวาปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได มีผลตอ
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การเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิชย  

8) ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได ผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 ราย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการหักคา
ลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปนอันดับ 8 โดย
ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับ
จากการหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 83.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย เห็นวา ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงิน
ได มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 50.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
ท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจาก
การหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชย  มีคา χ2เทากับ 24.442 และระดับนัยสําคัญ 0.00 ซ่ึง
มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชย มีความคิดเห็นแตกตางกัน กลาวคือ จํานวน
ลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.เห็นวาปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ี
ไดรับจากการหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
สูงกวาจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย   

9) ปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ีย ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 ราย เห็น
วา ปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ียท่ีส้ัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปน
อันดับ 9 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดาน
ระยะเวลาในการชําระคาเบ้ียท่ีส้ัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 74.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด สวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยส 
เห็นวา ปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ียท่ีส้ันมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตคิด
เปนรอยละ 56.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยระยะเวลาในการชําระคาเบ้ียท่ีส้ัน 
ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยมีคา χ2

เทากับ 7.121 และระดับนัยสําคัญ 0.008 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05แสดงวาลูกคากลุม
ตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชย มีความ
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คิดเห็นแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนนวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.
เห็นวาปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ียท่ีส้ัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูง
กวาจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  

10) ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
มากเปนอันดับ 10 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญเห็นวา 
ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอย
ละ 76.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด สวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทย
พาณิชย เห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตคิดเปนรอยละ 48.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการขายผาน
พนักงาน ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2 เทากับ 16.638 และระดับนัยสําคัญ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีความคิดเห็นแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวาปจจัยดานดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน มีผลตอการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  

11)  ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากญาติพี่นอง ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากญาติพี่นอง มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
มากเปนอันดับ 11โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดาน
การไดรับคําแนะนําจากญาติพี่นอง มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 52.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย เห็นวา 
ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากญาติพี่นอง มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 58.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากญาติ
พี่นอง ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.184 และระดับนัยสําคัญ 0.668 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
ไทยพาณิชย มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน โดยท้ังสองกลุมเห็นวาปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจาก
ญาติพี่นอง มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  
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12)  ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 
ราย เห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
มากเปนอันดับ 12 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. เห็นวา ปจจัยดาน
การสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 56.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด และผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิย เห็น
วา ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 59.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการขายผานส่ือ
ตาง ๆ ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.727 และระดับนัยสําคัญ 0.394 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
ไทยพาณิชยมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน กลาวคือ ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังสองกลุม เห็นวา
ปจจัยดานดานการสงเสริมการขายผานส่ือตาง ๆ มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต  

13)   ปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการแจกของสมนาคุณใหกับผูทําประกัน ผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 ราย เห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการแจกของ
สมนาคุณใหกับผูทําประกัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปนอันดับ 13 โดยผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. สวนใหญเห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายโดยการแจกของสมนาคุณใหกับผูทําประกัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปน
รอยละ 36.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด สวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย สวนใหญเห็นวา ปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการแจกของสมนาคุณใหกับผูทํา
ประกัน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตคิดเปนรอยละ 40.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกัน
ชีวิตท้ังหมด     

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการ
แจกของสมนาคุณใหกับผูทําประกัน ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต 
เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.340 และระดับนัยสําคัญ 0.560 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต 
เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชยมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน กลาวคือ ผูซ้ือกรมธรรมประกนัชีวติ
ท้ังสองกลุม เห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการแจกของสมนาคุณใหกับผูทําประกัน มีผล
ตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตในระดับตํ่า  
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14)  ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 ราย 
เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากเพื่อน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมากเปน
อันดับ 10 โดยผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตเอ.ไอ.เอ. สวนใหญเห็นวา ปจจัย
ดานการไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต คิดเปนรอยละ 38.0 
ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด สวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย 
เห็นวา ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากเพื่อน มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตคิดเปน
รอยละ 34.0 ของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 

การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจาก
เพื่อนน ระหวางกลุมผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชย มีคา χ2เทากับ 0.347 และระดับนัยสําคัญ 0.556 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
แสดงวาลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
ไทยพาณิชยมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน กลาวคือ ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังสองกลุม เห็นวา
ปจจัยดานการไดรับคําแนะนําจากเพื่อนมีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตในระดับตํ่า  

    สรุปไดวา ผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมด 200 ราย สวนใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกใชบริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต ปจจัยดาน
ความกลัวท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต และปจจัยดานความเหมาะสมของจํานวนคาเบ้ียประกัน และ
เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ในระหวางกลุมผูซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทยพาณิชยมีความคิดเห็น
แตกตางกัน 5 ปจจัย คือ  

1) ปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต โดยจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกัน 
ชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยเห็นวาปจจยัดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต มีผลตอการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกบับริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.
เอ  

2) ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได  โดยจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ เห็นวาปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคา
รักษาพยาบาลได  มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  

3) ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการหักคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได โดย
จํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ เห็นวาปจจัยดานสิทธิ
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ประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาลได  มีผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวน
ลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  

4) ปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ีย โดยจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ เห็นวาปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ีย มีผลตอการเลือกซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  

5) ปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน โดยจํานวนลูกคาผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต
กับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ เห็นวาปจจัยดานการสงเสริมการขายผานพนักงาน มีผลตอการเลือก
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชย  
 
4.4 ความพึงพอใจในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.และธนาคารไทย
พาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

การศึกษาความพึงพอใจในการซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. 
และกับธนาคารไทยพาณิชย ของลูกคากลุมตัวอยาง สามารถวัดระดับความพึงพอใจออกเปน 4 ดาน
ดังนี้คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และดานคุณภาพในการใหบริการ โดย
ใหลูกคาตอบวามีความพึงพอใจในระดับมาก ปานกลาง และนอย โดยใหคะแนนเปน 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ แลวนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียโดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอยซ่ึงผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14  ความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต กับบริษัทประกัน 
                       ชีวิต เอ.ไอ.เอ. และธนาคารไทยพาณิชย 

บริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ธนาคารไทยพาณิชย รวม ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล คาเฉลี่ย แปลผล 

1.ดานผลิตภณัฑ  
1.1 ความคุมครองของ 
กรมธรรม 

2.64 มาก 2.82 มาก 2.73 มาก 

1.2 ความหลากหลายของ
กรมธรรม 

2.88 มาก 2.32 ปานกลาง 2.60 มาก 

รวม 2.76 มาก 2.57 มาก 2.665 มาก 

2. ดานราคา    

2.1 คาเบ้ียประกันชวีิตมี
ความเหมาะสม 

2.46 ปานกลาง 2.44 ปานกลาง 2.45 ปานกลาง 

2.2 ผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรับในอนาคต 

2.59 มาก 2.59 มาก 2.59 มาก 

รวม 2.525 มาก 2.515 มาก 2.52 มาก 
3. ดานคุณภาพในการให 

บริการ 

 

3.1 พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ ที่ดีและเต็มใจ
ใหบริการ 

2.37 ปานกลาง 2.65 มาก 2.51 มาก 

3.2 การใหบริการหลัง 
การขายท่ีดี 

2.20 ปานกลาง 2.34 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 

3.3 พนักงานสามารถ
แกไขปญหาใหลูกคาได
อยางรวดเร็ว 

2.45 ปานกลาง 2.11 ปานกลาง 2.28 ปานกลาง 

รวม 2.34 ปานกลาง 2.37 ปานกลาง 2.35 ปานกลาง 

4. ดานการสงเสริมการ
ขาย 

 

4.1 การประชาสัมพันธ
ขาวสารขอมูลมีความ
ตอเนื่อง 

2.30 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 

4.2 ของสมนาคุณมีความ
เหมาะสมและคุมคา 

2.00 ปานกลาง 2.34 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 

รวม 2.15 ปานกลาง 2.22 ปานกลาง 2.185 ปานกลาง 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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1)  ดานผลิตภัณฑ  
      1.1)  ความคุมครองของกรมธรรม ในท่ีนี้หมายถึง ขอบเขตความคุมครองของ

กรมธรรมเชน คุมครองชีวิต คุมครองเม่ือเกิดอุบัติเหตุ หรือโรครายแรงกรณีเสียชีวิต คุมครองคา
รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ระยะเวลาของความคุมครองจากกรมธรรม เม่ือพิจารณาลูกคากลุม
ตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจใน
ดานความคุมครองของกรมธรรมในระดับมาก 

      สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันกับบริษัทประกันชีวิต 
เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 

      สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  

     1.2)  ความหลากหลายของกรมธรรม  ในท่ีนี้หมายถึง การมีกรมธรรมประเภทสะสม
ทรัพย ท้ังระยะส้ัน และระยะยาวหลาย ๆรูปแบบใหลูกคาไดเลือกซ้ือความคุมครองไดตรงตามความ
ตองการของตนเอง เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200
ราย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในดานความหลากหลายของกรมธรรมในระดับมาก 

     สวนความพึงพอใจในดานความหลากหลายของกรมธรรม ของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 

     สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคารไทย
พาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 
 2)  ดานราคา ประกอบดวย ความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต และผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรับในอนาคต 
       2.1)  ความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

       สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

       สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับ เอ.ไอ.เอ. 
และกับธนาคารไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

       2.2)  ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดรับคืนเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาตามสัญญาของกรมธรรมประกันชีวิต เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรม
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ประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดานผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรับในอนาคต ในระดับมาก 

 สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 

  สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  
              3)  ดานคุณภาพในการใหบริการ ประกอบดวย พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเต็มใจ
ใหบริการ ความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการหลังการขายและพนักงานใหขอมูล
เกี่ยวกับการประกันชีวิตแตละรูปแบบไดอยางละเอียด ชัดเจน         

     3.1)  พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเต็มใจใหบริการ เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยาง
ท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 

      สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 
        3.2)  ความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการหลังการขาย หมายถึง การ
ใหบริการหลังจากที่ลูกคาซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแลว เชน การเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว การ
เปล่ียนแปลงผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต เปนตน เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ี
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  
        สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางที่ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

       สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับกับ
ธนาคารไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      3.3)  พนักงานสามารถแกปญหาเก่ียวกับประกันชีวิตใหลูกคาไดอยางรวดเร็ว เม่ือ
พิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

        สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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        สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
              4)  ดานการสงเสริมการขาย ประกอบดวยการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลมีความตอเนื่อง 
และของสมนาคุณมีความเหมาะสมและคุมคา 

      4.1)  การประชาสัมพันธขาวสารขอมูลมีความตอเนื่อง เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยาง
ท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดานการ
ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลมีความตอเนื่อง ในระดับปานกลาง  

      สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

      4.2)  ของสมนาคุณมีความเหมาะสม และคุมคา หมายถึง ของสมนาคุณท่ีมอบใหกับผู
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตมีความเหมาะสม และคุมคา เม่ือพิจารณาลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิต ท้ังหมดจํานวน 200 ราย พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดานของ
สมนาคุณมีความเหมาะสมและคุมคา ในระดับปานกลาง 

      สวนความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ.  พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

      สําหรับความพึงพอใจของลูกคากลุมตัวอยางท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับธนาคาร
ไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


