
บทที่ 5 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหเพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือ
กรมธรรมประกันชีวิตรสมถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิตเอ.ไอ.เอและธนาคารไทยพาณิชย โดยทําการสอบถามลูกคากลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิต จํานวน 200 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง ประกอบดวยกลุมผูซ้ือกรมธรรมกับ
บริษัทประกันชีวิตเอ.ไอ.เอ จํานวน 100 ตัวอยาง และกลุมผูซ้ือกรมธรรมกับธนาคารไทยพาณิชย 
100 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติไควสแควร ในการศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการเลือกใชบริการและทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของลูกคาท้ังสองกลุม  ซ่ึง
ประกอบดวย 5 ปจจัยหลักคือ ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับ ประกอบดวย การหักลดหยอนภาษี
เงินได ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต การเบิกคารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุ และ
ระยะเวลาของความคุมครองจากกรมธรรม  ดานความเส่ียงตอการท่ีจะเกิดการเจ็บปวยหรือเกิด
อุบัติเหตุในอนาคต  ดานความเหมาะสมของคาเบ้ียประกันชีวิต ดานระยะเวลาการชําระคาเบ้ีย
ประกัน และดานการสงเสริการขายของบริษัทประกันชีวิต เม่ือพิจารณาพฤติกรรมในการใชบริการ 
ประกอบดวย ระยะเวลาในการถือกรมธรรม จํานวนทุนประกันชีวิต จํานวนวงเงินกรมธรรม บุคคล
ท่ีแนะนําซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต   สวนความพึงพอใจของผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต สามารถวัด
ระดับความพึงพอใจออกเปน 4 ดานดังนี้คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และ
ดานคุณภาพการใหบริการ โดยใหลูกคาตอบวามีความพึงพอใจในระดับมาก ปานกลาง และนอย 
โดยใหคะแนนเปน 3, 2 และ 1 ตามลําดับ จากน้ันนํามาหาคาเฉล่ีย ผลของคาเฉล่ีย 2.50-3.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก   1.50-2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ 
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้คือ   
 
  5.1 สรุปผลการศึกษา  
 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับ
ธนาคารไทยพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
64.5) มีอายุไมเกิน 30 ป (รอยละ 39.0) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 50.0) มีการศึกษาระดับปริญญา
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ตรี (รอยละ 57.5) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 41.0) มีรายไดตอเดือนระหวาง 
10,001-20,000 บาท (รอยละ 37.0) และมีสถานภาพทางครอบครัวเปนบุตร (รอยละ 41.0) 
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ 74.0) มีอายุอายุ 31-40 ป (รอยละ 42.0) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 49.0) มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 61.0) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 54.0) มี
รายไดไมเกิน 10,000 บาท (รอยละ 40.0) และมีสถานภาพทางครอบครัวเปนบุตร (รอยละ 43.0) 
  สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 
(รอยละ 55.0) มีอายุไมเกิน 30 ป (รอยละ 40.0) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 509.0) มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 54.0) ประกอบอาชีพอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 31.0) มีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท (รอยละ 46.0) และมีสถานภาพทางครอบครัวเปนบุตร (รอยละ 39.0) 
 พฤติกรรมในการเลือกทําประกันชีวิต กลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.
ไอ.เอ. และกับธนาคารไทยพาณิชย พบวา สวนใหญมีระยะเวลาในการถือกรมธรรม 1-10 ป (รอย
ละ 46.5) ถือกรมธรรมเปนจํานวน 1 กรมธรรม (รอยละ 60.5) มีจํานวนวงเงินกรมธรรมระหวาง 
100,000 - 200,000 บาท (รอยละ 49.0) บุคคลท่ีชักชวนทําประกันชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต (รอย
ละ 64.0)  
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวาสวนใหญมี
ระยะเวลาในการถือกรมธรรม 1-10 ป (รอยละ 54.0) ถือกรมธรรมเปนจํานวน 1 กรมธรรม (รอยละ 
56.0) มีจํานวนวงเงินกรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท (รอยละ 52.0) บุคคลท่ีชักชวนทํา
ประกันชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต (รอยละ 48.0) 
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยพบวา สวนใหญมีระยะเวลาใน
การถือกรมธรรม 1-10 ป (รอยละ 39.0) ถือกรมธรรมเปนจํานวน 1 กรมธรรม (รอยละ 65.0) มี
จํานวนวงเงินกรมธรรมระหวาง 100,000 - 200,000 บาท (รอยละ 46.0) บุคคลท่ีชักชวนทําประกัน
ชีวิตคือ ตัวแทนประกันชีวิต (รอยละ 80.0) 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทย
พาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
ซ้ือประกันชีวิตมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต (คาเฉลี่ย 0.94)  อันดับ 
2 คือ ความกลัวท่ีจะเกิดการอุบัติเหตุในอนาคต (คาเฉล่ีย 0.93) อันดับ 3 คือ  ความเหมาะสมของ
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จํานวนเบ้ียประกัน (คาเฉล่ีย 0.91) อันดับ 4 คือ ความกลัวท่ีจะเกิดการเจ็บปวยในอนาคต (คาเฉล่ีย 
0.89) และอันดับ 5 คือ สิทธิประโยชนในระยะเวลาในการคุมครองนาน (คาเฉล่ีย 0.86) 
 เม่ือแยกพิจารณาตามประเภทของบริษัทประกันชีวิต พบวา  

สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. พบวา สวนใหญให
ความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ ความเหมาะสมของ
จํานวนเบ้ียประกัน (คาเฉล่ีย 0.92)  อันดับ 2 คือ ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต (คาเฉล่ีย 0.90) 
อันดับ 3 คือ  ความกลัวท่ีจะเกิดการอุบัติเหตุในอนาคต  (คาเฉล่ีย 0.89) อันดับ 4 คือ สิทธิประโยชน
ในระยะเวลาในการคุมครองนาน (คาเฉลี่ย 0.88) และอันดับ 5 คือ สิทธิประโยชนในการเบิกคา
รักษาพยาบาลได (คาเฉล่ีย 0.87)  
 สําหรับกลุมลูกคาท่ีทําประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยพบวา สวนใหญใหความสําคัญ
กับปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกันชีวิตมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ ผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต 
และความกลัวท่ีจะเกิดการอุบัติเหตุในอนาคต  (คาเฉล่ีย 0.97)  อันดับ 2 คือ ความกลัวท่ีจะเกิดการ
เจ็บปวยในอนาคต (คาเฉล่ีย 0.92) อันดับ 3 คือ  ความเหมาะสมของจํานวนเบ้ียประกัน (คาเฉล่ีย 
0.90) อันดับ 4 คือ การไดรับคําแนะนําจากพนักงานท่ีเปนตัวแทน (คาเฉล่ีย 0.86) และอันดับ 5 คือ 
สิทธิประโยชนในระยะเวลาในการคุมครองนาน (คาเฉล่ีย 0.84)  

เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของผูซ้ือกรมธรรมประกันกับบริษัท
ประกันชีวิตเอ.ไอ.เอ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 5 ปจจัย คือ โดยจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรม
ประกันชีวิตกับธนาคารไทยพาณิชยเห็นวาปจจัยดานผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคตมีผลตอการ
ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนลูกคาท่ีซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตเอ.
ไอ.เอ  ปจจัยดานสิทธิประโยชนในการเบิกคารักษาพยาบาล ปจจัยดานสิทธิประโยชนท่ีไดรับจาก
การหักลดหยอนภาษีเงินได ปจจัยดานระยะเวลาในการชําระคาเบ้ีย และปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายผานพนักงาน พบวา จํานวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.เห็นวา มี
ผลตอการเลือกซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตสูงกวาจํานวนผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตธนาคารไทย
พาณิชย  
  สวนการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิต เอ.ไอ.เอ. และกับธนาคารไทยพาณิชย พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจดานความคุมครองของ
กรมธรรมประกันชีวิต ความหลากหลายของกรมธรรม ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต และ
พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและเต็มใจใหบริการในระดับมาก สวนความพึงพอใจในดานคาเบ้ีย
ประกันชีวิตมีความเหมาะสม การประชาสัมพันธขาวสารขอมูลอยางตอเนื่อง ของสมนาคุณมีความ
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เหมาะสม การใหบริการหลังการขายท่ีดี และพนักงานสามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางรวดเร็ว
นั้นลูกคาสวนใหญมีความึงพอใจในระดับปานกลาง 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
  

1) จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือประกัน 
ชีวิตมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทนท่ีจะไดรับในอนาคต ดังนั้นบริษัทประกันและธนาคารพาณิชยควรมี
การกําหนดอัตราผลตอบแทนท่ีนาจูงใจลูกคาใหมากข้ึน ตลอดจนมีการกําหนดจํานวนเบ้ียประกัน
ใหมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคา 

2) บริษัทประกันชีวิตและธนาคารควรมีการจัดรูปแบบของกรมธรรมใหมีความหลากหลาย
ใหลูกคาเลือกใชบริการใหมากข้ึน และควรมีการสงขาวสารและประชาสัมพันธประโยชนตาง ๆ ท่ี
ลูกคาไดรับใหลูกคาทราบขาวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตใหมากข้ึน 

3) ควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถในการจัดการแกปญหาของลูกคา
ใหมีความรวดเร็วและทันตอสถานการณ  และใหพนักงานมีการติดตามในการใหบริการลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




